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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

ЗАКЉУЧАК РЕВИЗИЈЕ
„ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА“
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, на основу Закона о
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије
за јавни сектор, провела је ревизију учинка „Функционисање система социјалног
становања“.
Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли се постојећи систем социјалног
становања на простору Републике Српске ефикасно успоставља и развија у циљу
стамбеног збрињавања рањивих категорија друштва које нису у могућности да себи
oбезбиједе пристојно становање и да се на основу резултата ревизије понуде
препоруке у функцији унапређивања ефикасности наведеног система
Ревизијом је обухваћен период од 2018. до 2020. године. Резултати ревизије
приказани су у овом извјештају.
Ревизијом је утврђено да систем социјалног становања није у потпуности правно и
институционално успостављен на комплетном подручју Републике Српске, при чему
његово функционисање прате бројни ризици, који утичу на ефикасност наведеног
система.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са одредбама
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставила је Нацрт извјештаја
институцијама обухваћеним ревизијом.
На Нацрт извјештаја Републички секретаријат за расељена лица и миграције
доставиo je једну примједбу, која је прихваћена и укључена у Извјештај ревизије
учинка.
Коначан извјештај достављен је свим институцијама којим се, у складу са Законом о
ревизији јавног сектора Републике Српске, овакав извјештај треба упутити. Извјештај
ће бити доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног
сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org.
Извјештај садржи препоруке упућене Влади Републике Српске, Републичком
секретаријату за расељена лица и миграције и јединицама локалне самоуправе.
Главни ревизор је донио Одлуку да се проведе ова ревизија. Ревизију је провео
ревизорски тим у саставу Момир Црњак, вођа ревизорског тима, и Велиборка Лалић,
члан ревизорског тима.

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
РС

Република Српска

БиХ

Босна и Херцеговина

НС РС

Народна скупштина Републике Српске

Влада РС

Влада Републике Српске

МИРЛ

Министарство за избјегла и расељена лица

РСРЛМ

Републички секретаријат за расељена лица и миграције

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

Закон

Закон о социјалном становању Републике Српске

Стратегија

Стратегија социјалног становања у Републици Српској

Акциони план

Акциони план стратегије развоја социјалног становања РС за
период 2020–2025. године

РСП

Регионални стамбени пројекат „Изградња станова у стамбеним
зградама за локалну интеграцију избјеглица и расељених лица у
БиХ“

ЦЕБ 2

Пројекат „Затварање колективних центара и алтернативног
смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења ЦЕБ 2“

СХС

„Систем социјалног становања – Развој интегрисаног модела у
теорији и пракси“

ЦРС

Catholic Relief Services „Интегрисана подршка расељеним лицима
у БиХ, Црној Гори и Србији“

Фонд за
повратак БиХ

Фонд за повратак БиХ
колективних центара“

СС

Социјално становање

СЈ

Стамбена јединица

ССС

Систем социјалног становања

ОСС

Објекти социјалног становања

СЈСС

Стамбене јединице социјалног становања

ПЗА СС

Подзаконска акта социјалног становања

ИРЛ

Избјегла и расељена лица

2

„Стамбено

збрињавање

лица

РУ 006-20 Извјештај ревизије учинка „Функционисање система социјалног
становања“

из
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ПРЕДГОВОР
Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију учинка.1
Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције јесу независна,
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи начин:2
Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на најмању
могућу мјеру. Коришћени ресурси треба да буду на располагању
правовремено, у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по
најбољој цијени.
Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова.





Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и
постизање предвиђених резултата.



Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други
термини, као: ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у
ревизијској терминологији суштински имају исто значење.
У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања:


да ли се раде прави послови;



да ли се послови раде на прави начин.

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин.

„Основни

циљ ревизије учинка је промоција економичности,
ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и
транспарентности.“ ISSAI 300
Мандат ревизије учинка по правилу је ISSAI
регулисан
300 законом који третира ревизију јавног
сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама Закона
о ревизији јавног сектора Републике Српске. У одредбама Закона о ревизији јавног
сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију јавног
сектора Републике Српске обавезна да врши:

1
2



финансијску ревизију;



ревизију учинка;



друге специфичне ревизије.

ISSAI 100, параграф 22
ISSAI 300, параграф 11
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У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора Републике
Српске регулише сљедеће:
Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за јавни
сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог закона.
Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и
ефективности.
Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.
Влада и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине Акциони план за
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију и
надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.
Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о
ревизији примјењују се како на финансијску ревизију, тако и на ревизију учинка.
Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).
Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства,
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности. На
овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у
потпуности дати финансијска ревизија, те је, у циљу испуњавања захтјева Народне
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности
и ефективности.
Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, добра су
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима,
затим квалитетнијим и кориснички оријентисаним услугама, као и за подизање јавне
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији промовисања
доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.
Управљање јавним сектором подразумијева и унапређивање ефикасности и
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и
структурама јавног сектора, ревизија учинка нарочито добија на значају.
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РЕЗИМЕ
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, на основу Закона о
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије
за јавни сектор, провела је ревизију учинка „Функционисање система социјалног
становања“.
Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли се постојећи систем социјалног
становања на простору Републике Српске ефикасно успоставља и развија у циљу
стамбеног збрињавања рањивих категорија друштва које нису у могућности да себи
oбезбиједе пристојно становање и да се на основу резултата ревизије понуде
препоруке у функцији унапређивања ефикасности наведеног система.
Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дајемо у наставку.
Налази ревизије, који су засновани на релевантним, довољним и поузданим
ревизијским доказима, показују сљедеће:













Двије године од доношења Закона о социјалном становању Републике
Српске пола јединица локалне самоуправе нису донијеле обавезујућа
подзаконска акта;
Донесени правни оквир система социјалног становања испољава одређене
мањкавости у погледу усклађености, комплетности и доречености, што
такође утиче на ефикасност система социјалног становања;
И поред доношења Закона о социјалном становању Републике Српске,
стамбено збрињавање рањивих категорија друштва не врши се на
јединствен начин по принципу социјалног становања;
Осим Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, незнатан
број јединица локалне самоуправе из узорка има систематизоване послове
социјалног становања, што је једна од основних претпоставки за ефикасно
управљање изграђеним објектима социјалног становања, те за ефикасно
функционисање система социјалног становања;
Централни регистар социјалног становања није успостављен, што, уз
непостојање поузданих и потпуних база података и евиденција о подацима
битним за ефикасно функционисање система социјалног становања,
додатно отежава функционисање наведеног система;
Постојећи број стамбених јединица социјалног становања није довољан за
смјештај једне категорије корисника социјалног становања (од укупно 15),
што представља ограничавајући фактор за функционисање и развој
система социјалног становања;
Након доношења Закона о социјалном становању Републике Српске није
уведен трајан и стабилан извор финансирања изградње стамбених објеката
социјалног становања, нити су обезбијеђена средства за изградњу
наведених објеката на други начин, предвиђен Стратегијом социјалног
становања у Републици Српској;
Постојећи потенцијал за повећање стамбеног фонда социјалног становања
није коришћен на начин предвиђен Стратегијом социјалног становања у
Републици Српској, Акционим планом за провођење наведене стратегије,
као и другим документима везаним за наведени систем;
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У оквиру осам активности битних за институт управљања, које је ревизија
анализирала, само је једна јединица локалне самоуправе проводила све
неопходне активности;
Потпуно финансирање одржавања заједничких дијелова и уређаја зграде,
како је предвиђено одговарајућим подзаконским актима, вршила је једна
јединица локалне самоуправе;
Tекуће одржавање станова од стране корисника услуга, у циљу очувања
затечених вриједности, није вршено у свим стамбеним јединицама
социјалног становања.

На основу налаза ревизије, генерални закључак је да систем социјалног становања
није у потпуности правно и институционално успостављен на комплетном подручју
Републике Српске, при чему његово функционисање прате бројни ризици, који утичу
на ефикасност наведеног система.
У складу са налазима ревизије, утврђени су сљедећи закључци:









Правни оквир неопходан за ефикасно функционисање система социјалног
становања не успоставља се динамиком и на начин предвиђен Законом о
социјалном становању Републике Српске, што је довело до тога да наведени
систем није у потпуности правно успостављен у готово пола јединица локалне
самоуправе;
Институционални оквир неопходан за ефикасно функционисање система
социјалног становања није успостављен на начин предвиђен Стратегијом
социјалног становања у Републици Српској, што је утицало на ефикасност
функционисања система социјалног становања;
Активности на повећању и унапређивању фонда стамбених јединица
социјалног становања нису вршене на начин предвиђен Стратегијом
социјалног становања у Републици Српској, Акционим планом за провођење
наведене стратегије и другим документима везаним за наведену област;
Није успостављена потпуна контрола управљања стамбеним објектима
социјалног становања у јединицама локалне самоуправе, што утиче на
ефикасност система социјалног становања;
Изостала је потпуна контрола одржавања стамбених јединица социјалног
становања у циљу очувања њихове вриједности.

На основу презентованих налаза и утврђених закључака, ревизија даје препоруке
Влади Републике Српске, Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
и јединицама локалне самоуправе, у складу са њиховим улогама, надлежностима и
одговорностима.
У циљу ефикасног функционисања система социјалног становања, потребно је да
Влада Републике Српске, односно Републички секретаријат за расељена лица и
миграције:
1. Обезбиједи јединствен приступ стамбеном збрињавању категорија
становништва обухваћених Законом о социјалном становању Републике
Српске;
2. Потребно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције
предузме активности на комплетирању, усклађивању, допуни и измјени
правног оквира у области социјалног становања, те да их предложи Влади
Републике Српске;
6
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3. У оквиру својих надлежности успостави институционални оквир у области
социјалног становања;
4. Закључивање уговора о изградњи објеката социјалног становања и праћење
њихове реализације усклади са важећом правном регулативом.
У циљу унапређивања функционисања система социјалног становања, потребно је
да јединице локалне самоуправе:
1. Комплетирају, ускладе и допуне правни и успоставе неопходан
институционални оквир у области социјалног становања на својим подручјима;
2. На својим подручјима успоставе јединствен приступ стамбеном збрињавању
избјеглих и расељених лица и других категорија становништва обухваћених
Законом о социјалном становању Републике Српске;
3. Постојећи потенцијал стамбених јединица у свом власништву користе за
повећање стамбеног фонда социјалног становања, на начин предвиђен
стратешким и планским документима;
4. Успоставе потпуну контролу управљања стамбеним објектима социјалног
становања на својим подручјима.
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УВОД

1.
1.1.

Позадина и мотиви ревизије

Становање је основна човјекова потреба, која се у развијеним земљама већ дуго не
подмирује искључиво према тржишним законима понуде и потражње. Стан је највећа
материјална и симболична вриједност сваког домаћинства. Право на достојно
становање једно је од основних људских права.3 Подмиривање стамбених потреба
веома је сложен процес и зависи од друштвених, социјалних и економских прилика у
одређеној земљи.
Када бисмо покушали да дефинишемо основне облике становања, ти облици у
најширем смислу могли би се подијелити на двије основне категорије:



тржишно становање, комерцијално односно профитно,
нетржишно, односно непрофитно становање.4

Први облик становања у цјелини је одређен условима понуде и потражње, без
интервенције јавног сектора у обезбјеђивању услова за изградњу (земљиште,
финансијска средства, инфраструктура и коришћење/ одржавање стамбеног фонда).
Други облик становања (непрофитно становање) јесте начин задовољавања
стамбених потреба који се остварује уз различите облике подршке јавног сектора и
има различите појавне облике, изворе финансирања, разне олакшице, форме
организовања, статус власништва и начин коришћења/ одржавања. „Social housing“,
тј. социјално становање (у даљем тексту СС), заједнички је појам који се односи на
различите моделе осигурања пристојних услова становања за одређене социјалне
групе изван тржишног контекста.
Кључни моменат социјалне интервенције у друштву јесте постојање рањивих
категорија становништва које нису у могућности да себи oбезбиједе пристојно
становање. С обзиром на различите моделе СС у државама Европске уније, као и у
регији, постоје и различите дефиниције социјалног становања. Поред различитог
дефинисања, оно што је заједничко већини модела – а по чему се СС разликује од
других облика најамних становања – јесте сљедеће:




висок степен уређености ове области,
јасно усмјерење на постизање социјалних циљева и
пуна укљученост државе у остваривање тих циљева.5

Провођење политике СС у земљама Европске уније довело је до изградње и
проширења стамбеног фонда СС, који се одржао и до данас. У неким земљама у овој
области присутна је тенденција сталног раста. Тако, нпр., Аустрија располаже са
800.000 станова намијењених СС, од чега град Беч има 356.000 таквих станова: са
220.000 станова управља Град, а са 136.000 непрофитне стамбене асоцијације.6
За разлику од земаља Европске уније, систем социјалног становања (у даљем тексту
ССС) у земљама са простора бивше Југославије није заживио.7 Република Србија је
Општа декларација о људским правима (Генерална скупштина Уједињених нација, 1948.
године)
4 Информација о текућим активностима МИРЛ
5 Стратегија непрофитно-социјалног становања Града Бањалуке за период 2015–2020. год.
6 Информација РСРЛМ
7 Информација РСРЛМ
3
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још 2009. године усвојила Закон о социјалном становању, који је због многобројних
неријешених проблема ставила ван снаге 2019. године и област СС регулисала
Законом о становању и одржавању зграда. Из истог разлога није заживио ни Закон о
социјалном становању донесен у Црној Гори 2013. године, па је и он тренутно у фази
измјена. У Федерацији Босне и Херцеговине Зеничко-добојски кантон и Општина
Горажде донијели су одређене прописе у области СС на својим територијама 2013.
године.
Распад Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изазвао је велику
миграцију становништва, осиромашење земље и уништење значајног дијела
стамбеног фонда. У Републици Српској (у даљем тексту РС) као одговор на настали
проблем крајем 1995. године формира се Министарство за избјегла и расељена лица
(у даљем тексту МИРЛ), као посебно министарство у саставу Владе Републике
Српске (у даљем тексту Влада РС). Велики број расељених лица која још нису
обновила своју пријератну имовину, расељених лица која ни прије рата нису имала
ријешено стамбено питање, повратника, младих брачних парова, породица са
слабијом економском моћи, ратних војних инвалида, социјално угрожених лица итд.
наметнуо је обавезу уређења области СС.
Почетком 2005. године земље региона: Босна и Херцеговина (у даљем тексту БиХ),
Република Хрватска, Република Србија и Република Црна Гора постигле су договор
о заједничким активностима на рјешавању проблема избјеглица, интерно расељених
лица и расељених лица. С циљем адекватног рјешавања овог проблема у 2011.
години развијен је заједнички Регионални програм о трајном стамбеном рјешењу
проблема избјеглица и расељених лица (у даљем тексту РСП). Од укупног броја
планираних стамбених јединица (у даљем тексту СЈ) на нивоу БиХ, на простору РС
договорена је обнова или изградња 4.200 СЈ (1.200 за Србе, 1.800 за Хрвате и 1.200
за Бошњаке). По наведеном пројекту предвиђена је изградња 438 станова за СС, у
циљу стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица (у даљем тексту ИРЛ).8
Стамбено збрињавање ИРЛ по принципу СС у наведеном периоду вршено је
провођењем и других међународних пројеката по појединим јединицама локалне
самоуправе (у даљем тексту ЈЛС), уз активно учешће МИРЛ. Различити захтјеви
донатора, константно повећање стамбеног фонда за смјештај ИРЛ по принципу СС,
као и укључивање све већег броја ЈЛС у наведене пројекте довели су до стварања
различитих пракси управљања СЈ, што је изискивало јединствено уређење ове
области на простору РС.
Иницијативу за доношење Закона о социјалном становању Републике Српске (у
даљем тексту Закон) покренуло је МИРЛ у марту 2017. године. Народна скупштина
Републике Српске (у даљем тексту НС РС) крајем јуна 2019. године донијела је Закон,
чиме се ова област регулише на један квалитативно нов начин, уважавајући праксе
СС у државама Европске уније. Доношењем наведеног закона успоставља се нови
модел стамбеног збрињавања већег броја категорија становништва које нису биле
обухваћене претходним програмима СС, као и коначно збрињавање ИРЛ и
распуштање колективних центара.
У Стратегији социјалног становања у Републици Српској9 за период 2020–2030.
године (у даљем тексту Стратегија) исказани су основни стратешки и оперативни

Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица,
расељених лица и повратника, мај 2017. године
9 Одлука Владе РС број 04/1-012-2-2062/20, од 30.07.2020. године
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циљеви СС у РС. На основу Стратегије Влада РС донијела је Акциони план стратегије
развоја социјалног становања РС за период 2020–2025. године (у даљем тексту
Акциони план), којим су утврђене конкретне мјере и активности у функцији
испуњавања стратешких и оперативних циљева. Стратегија, као свеобухватан
документ, идентификовала је основне ризике у успостављању и развоју ССС, који су
потврђени и предстудијским испитивањем.
Успостављање ССС планирано је на цјелокупном простору РС, у свим ЈЛС.
Расположиви подаци показују да се ССС успоставља у 27 ЈЛС и да је у њима 1.258
СЈ које су изграђене или се граде, што показује да ССС у одређеној мјери
функционише у око пола ЈЛС. У 15 ЈЛС постоји 579 СЈ, а у 19 ЈЛС гради се 679
стамбених јединица за социјално становање (у даљем тексту СЈСС).10
Број од 1.258 СЈ није довољан да би се подмириле потребе за смјештајем само ИРЛ.
Према подацима ЈЛС, за рјешавање потреба за смјештајем ИРЛ потребно је још око
600 СЈ, поред изграђених и оних у изградњи. Чињеница да су по Закону ИРЛ једна од
15 категорија корисника права СС указује на то да је недостатак СЈ много већи.
Републички секретаријат за расељена лица и миграције (у даљем тексту РСРЛМ)
плаћа алтернативни смјештај за 597 породица у статусу ИРЛ, што чини да годишње
издвајање за алтернативни смјештај износи око 1,2 милиона КМ.11
У поступку израде Стратегије идентификовани су кључни ризици за функционисање
ССС:
 Правни оквир није комплетан, посебно на нивоу ЈЛС;
 Финансијска немогућност имплементације;
 Потешкоће у утврђивању броја лица у стању потребе за СС;
 Потешкоће у утврђивању власништва над имовином којом располаже
потенцијални корисник СС;
 Проблеми око утврђивања (не)условности некретнина које користе
потенцијални корисници СС;
 Недовољни и неодговарајући институционални капацитети, посебно на нивоу
ЈЛС;
 Непостојање потпуних и поузданих база података и евиденција са подацима и
информацијама потребним за управљање ССС;
 Непостојање социјалне карте или других социјалних, економских и
финансијских показатеља релевантних за ССС.
Највећи изазов код утврђивања стварног стања потреба, те испуњености општих
услова и контроле података о материјалном статусу корисника представља чињеница
да до сада није успостављен јединствен систем идентификовања породица и
појединаца у стању потребе СС, који би подразумијевао провјеру условности СЈ,
статуса имовине и њихових прихода.
Један од главних проблема развоја ССС јесте непостојање стабилних и одрживих
извора стамбеног финансирања. Директне стамбене инвестиције из јавног сектора су
мале,12 што за развој СС представља непремостив проблем, а у актуелној ситуацији

Стратегија
Извјештај о проведеној финансијској ревизији РСРЛМ за период 01.01–31.12.2019. године
12 Стратегија
10
11
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не постоји интерес актера из приватног сектора за укључивање у непрофитни
стамбени сектор.
Поред проблема непостојања стабилних извора финансирања изградње СЈСС,
изражен је и проблем недовољне спремности ЈЛС да у ССС укључе постојеће СЈ на
којима не постоји станарско право. По анкети коју је провело РСРЛМ при изради
Стратегије, од 40 ЈЛС њих 10 је спремно укључити укупно 296 СЈ у ССС, од чега на
град Приједор и општину Прњавор отпада више од 50% СЈ.13
ЈЛС које су имале изграђене СЈСС имају проблем са одржавањем објеката зато што
нису прикупљале закупнину у континуитету (или је уопште нису прикупљале), или су
прикупљале закупнину, али нису отвориле посебан рачун за ове намјене, тако да се
новац могао трошити и у друге сврхе.
Најчешћи видови субвенција у ЈЛС јесу субвенције за стамбене закупнине, које су
присутне у 21 ЈЛС, и субвенције за трошкове комуналних услуга, које су присутне у 11
ЈЛС. Различити приступи ЈЛС закупнинама и субвенцијама, дугорочно посматрано,
могу довести у питање одрживост СЈСС.
Осим наведених индикација, већ дуже вријеме трају активности на затварању
колективних центара за ИРЛ. Још 2008. године Влада РС14 донијела је одлуку о
затварању колективних центара и задужила МИРЛ да приступи рјешавању овог
проблема. У периоду од 2012. до 2018. године број породица корисника колективног
смјештаја смањен је са 202 на 155 породица.15 Постоје индикације да наведени
колективни центри још нису затворени.
Проширење круга потенцијалних корисника СС, ангажована финансијска средства за
СС, недовољно изражена алтернативна рјешења СС и извора финансирања,
неиспуњеност основних претпоставки за успјешан развој СС, довољни су индикатори
који указују на могућност и потребу провођења ове ревизије учинка, која ће
резултирати новом вриједношћу у функцији остваривања стратешких и оперативних
циљева и провођења планираних мјера и активности.
1.2.

Предмет ревизије и ревизијска питања

Предмет ове ревизије учинка јесте функционисање ССС на подручју РС. Наиме, на
основу предстудијског испитивања идентификовано је да постоји изражен ризик од
неефикасности функционисања ССС.
Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли се ССС на простору РС ефикасно
успоставља и развија у циљу стамбеног збрињавања рањивих категорија друштва
које нису у могућности да себи oбезбиједе пристојно становање и да се на основу
резултата ревизије понуде препоруке у функцији унапређивања ефикасности
наведеног система.
Oвa ревизијa представља комбинацију системског и проблемског приступа. Приступ
оријентисан на систем усмјерен је на испитивање ефикасности ССС у складу са
постављеним стратешким и оперативним опредјељењима Владе РС и ЈЛС, док ће се

Стратегија
Влада РС – Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника,
новембар 2012. године
15 Извод из статистичких показатеља о активностима МРЛИ, децембар 2018. године
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приступом оријентисаним на проблем утврдити узроци који утичу на ефикасност ССС
у РС.
Основно ревизијско питање на које се тражи одговор у овој ревизији учинка јесте:
Да ли ССС у РС функционише на ефикасан начин?
У циљу давања одговора на главно ревизијско питање, ревизија ће дати одговоре на
сљедећа ревизијска питања:
Ревизијско питање 1:
Да ли успостављени институционални и правни оквир обезбјеђује ефикасно
функционисање ССС?
Ревизијско питање 2:
Да ли проведене активности на изградњи и повећању фонда СЈСС обезбјеђују
ефикасно успостављање и развој система?
Ревизијско питање 3:
Да ли управљање СЈСС осигурава одрживост и развој ССС?
1.3.

Дизајн и методолошки оквир

1.3.1. Обим ревизије и ограничења
Ревизија је у институционално-организационом погледу обухватила институције које
имају улоге, надлежности и одговорности у погледу СС утврђене Стратегијом и
законима.16
Испитивање у овој ревизији усмјерено је на то у којој мјери успостављање
институционалног и правног оквира те расположиви ресурси утичу на функционисање
ССС у погледу утврђивања потреба, планирања, провођења мјера и активности и
управљања изграђеним објектима социјалног становања (у даљем тексту ОСС).
Ревизија је обухватила активности Владе РС, односно РСРЛМ (МИРЛ) и ЈЛС.
Ревизијске активности проведене су у осам ЈЛС: у градовима Бањалука, Приједор,
Градишка, Бијељина, Дервента и Требиње и у општинама Модрича и Братунац.
Наведене ЈЛС изабране су према сљедећим критеријумима: броју ОСС, броју
изграђених ОСС, броју објеката у изградњи, укупном броју становника и израженим
потребама за СЈСС, уз уважавање регионалне заступљености. Избором ЈЛС према
наведеним критеријумима омогућено је сагледавање функционалности ССС у РС.
Одређене податке и информације ревизија је прикупила и од других институција које
нису обухваћене ревизијом, као што су: Министарство здравља и социјалне заштите,
Министарство просторног уређења, грађевине и екологије, Центар за социјални рад
Градишка и Републичка дирекција за обнову и изградњу. Ревизорски тим извршио је
обилазак ОСС у шест ЈЛС те остварио комуникацију са појединим корисницима услуга
СС у наведеним објектима, у циљу обезбјеђења података и информација о
функционисању ССС.
Ревизија је обухватила временски период од три године, и то: 2018, 2019. и 2020.
Ради актуелности налаза, ревизија је обухватила и активности у области ССС у првом

16

Закон; Закон о републичкој управи; Закон о локалној самоуправи
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полугодишту 2021. године. У тражењу одговора на поједина питања коришћени су
подаци и информације изван утврђеног временског оквира ревизије.
Ревизија се није бавила питањима изградње ОСС у току, квалитетом објеката у
изградњи, као ни квалитетом изграђених објеката.
Утврђени обим ревизије омогућио је да се испита остваривање улоге наведених
јавних институција у функционисању ССС, као и сагледавање узрочно-посљедичних
веза између активности наведених јавних институција, као и утицај тих активности на
ефикасност ССС.
1.3.2. Извори ревизијских доказа
Подаци, информације и документи потребни ради добијања одговора на постављена
ревизијска питања прикупљени су од институција наведених у тачки 1.3.1. овог
извјештаја.
Непосредни извори података за провођење ове ревизије у институцијама
обухваћеним ревизијом јесу:











Законски и подзаконски прописи;
Стратешки документи, планови, програми и пројекти;
Буџет и извјештај о извршењу буџета РС;
Буџети и извјештаји о извршењу буџета ЈЛС;
Извјештаји, информације и анализе о СС;
Базе података и евиденције о проведеним активностима и мјерама на
успостављању и развоју ССС;
Базе података и евиденције о СЈСС, корисницима станова, потребама за СС;
Документација/евиденције о изградњи и финансирању изградње СЈСС;
Документација/евиденције о додјели СЈСС и уговарању са корисницима услуга
СС;
Документација/евиденције у вези са актуелним програмима и пројектима СС.

Одређени подаци и информације прикупљени су из других извора, а то су:
 Конвенције, повеље, декларације и уговори међународног карактера на којима се
заснива стратешки и правни оквир РС који се односи на СС;
 Стратешки и правни оквир и праксе држава у Европској унији и држава у
окружењу;
 Билтени Републичког завода за статистику РС;
 Други релевантни извори, као што су истраживања међународних, невладиних и
других организација, конференције, презентације, медији и сл.
1.3.3.

Методе прикупљања и анализе ревизијских доказа

Потребне податке и информације из наведених извора ревизија је прибављала на
сљедеће начине:






Прегледом документације, база података и евиденција;
Интервјуима;
Упитницима;
Посматрањем на терену;
Проучавањем стратешких докумената, законских и подзаконских прописа,
планова и извјештаја институција;
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Студијама случаја;
Проучавањем пракси и регулативе држава Европске уније и држава у окружењу.

Значајне информације о проведеним активностима у области ССС ревизија је добила
путем структурисаних и неструктурисаних интервјуа. У току ревизије обављени су
интервјуи и консултације са 60 лица на различитим позицијама у институцијама јавног
сектора надлежним за провођење активности у ССС. Такође, обављени су и
интервјуи са 28 лица у шест ЈЛС, који су корисници услуга СС.
Анализа и вредновање прикупљених података вршени су примјеном сљедећих
метода:






Анализом садржаја документације, евиденција, правне регулативе интервјуа и
упитника;
Анализом студије случаја и физичких доказа;
Методом статистичке анализе;
Аналитичким поступцима;
Компаративним методама.

1.3.4.

Критеријуми ревизије

Критеријуми ревизије формирани су у складу са врстом, природом и карактером
ревизијског проблема који је предмет ревизије. Критеријуми су базирани на општим
захтјевима за добро управљање – управљање оријентисано на учинак:


Комплетиран је и усклађен правни оквир чија примјена обезбјеђује ефикасно
функционисање ССС у РС;
Стамбено збрињавање ИРЛ и осталих категорија становништва обухваћених
Законом врши се на системски начин;
Успостављени су институционални капацитети који могу да имплементирају
Стратегију, акциони план, законске и подзаконске прописе;
Извори финансирања, њихова структура и вриједност омогућавају развој ССС;
Коришћење расположивих сопствених потенцијала на повећању стамбеног
фонда доприноси одрживости и развоју ССС;
Успостављенa је контрола управљања и одржавања СЈСС у циљу одрживости
и развоја ССС;
Постоје ажуриране базе података у свим ЈЛС и усаглашене евиденције са
централним регистром код РСРЛМ које се тичу броја СЈСС, уговора о закупу,
потенцијалних корисника, као и начинa одржавања ОСС;
Обезбијеђено је субвенционисање закупнине и других трошкова становања за
најугроженије категорије корисника у циљу њихове социјалне сигурности.









Утврђивањем и примјеном наведеног обима ревизије, извора и начина прикупљања
потребних података и информација и њиховом анализом прибављени су довољни,
релевантни и поуздани ревизијски докази, те коришћењем дефинисаних критеријума
формирани налази и закључци ревизије.
1.4.

Садржај и структура извјештаја

Овај извјештај ревизије учинка садржи сљедећа поглавља, у којима су представљени:
1. Увод – основни разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе ревизију
учинка која се односи на област функционисања ССС. У овом поглављу представљен
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је предмет ревизије, дизајн ревизије кроз ревизијска питања, критеријуме ревизије,
обим и ограничења ревизије те изворе и методе прикупљања и анализе података.
2. Опис предмета ревизије – карактеристике предмета ревизије, институционалне
улоге, надлежности и одговорности и регулатива карактеристична за област ССС.
3. Налази – налази који дају одговоре на постављено основно и остала ревизијска
питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у складу са
ревизијским питањима.
4. Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским доказима.
5. Препоруке – дате су препоруке чија би примјена од стране надлежних институција
требало да учини ефикаснији ССС у РС.
На крају овог извјештаја ревизије учинка дати су прилози који детаљније приказују и
објашњавају поједине налазе у Извјештају.
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2.
2.1.

ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ
Карактеристике предмета ревизије

СС у РС је дио стамбене политике РС којим се на системски начин обезбјеђују услови
за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а
првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да
самостално обезбиједе стамбено питање на тржишту, које би било достојно човјека.17
СС је нова област у РС, која је развојног карактера, и становање, као једно од
основних животних потреба, заслужује посебну пажњу цјелокупне заједнице.
Неке од основних карактеристика СС јесу:
 различитост форми изградње социјалних станова;
 усмјереност ка друштвеним групама које по тржишним условима не могу да
обезбиједе нормалне услове становања;
 заснованост на нормативима и критеријумима нормалног становања;
 диференцираност у погледу висине станарине која зависи од квалитета и
локације;
 субвенционисање станарине у становима изнајмљеним на тржишту;
 временски ограничен закуп док се не побољша економска ситуација
корисничког домаћинства;
 контрола коришћења и онемогућавање ненамјенског коришћења ових
станова.18
Имајући у виду да се право на становање посматра у склопу других социјалних права,
а као предуслов стварања социјалне кохезије у друштву, МИРЛ је, тражећи
најприхватљивија рјешења стамбеног збрињавања ИРЛ, а прије свега корисника
колективних центара и колективних смјештаја, препознало ССС као облик стамбеног
збрињавања који најпотпуније задовољава потребе свих корисничких група.19 Право
на СС имају: ИРЛ, млади и млади брачни парови до 35 година, лица са дефицитарним
занимањима, демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете до десете
категорије, повратници по споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани
родитељи, породице са троје и више дјеце, млади без родитељског старања,
корисници права која им припадају по основу закона којим се прописује социјална
заштита, као што су материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица, лица са
инвалидитетом, старија лица без породичног старања, жртве насиља у породици, те
друга лица у складу са Законом.20
Средства за изградњу СЈСС обезбјеђују се из сљедећих извора: из буџета Републике,
буџета ЈЛС, средстава по пројектима домаћих или међународних институција,
донаторских средстава, кредитних средстава, средстава јавно-приватног
партнерства у складу с одредбама прописа којима је регулисано јавно-приватно
партнерство у РС, грантова или других извора, у складу са Законом.
Власници СЈСС јесу ЈЛС и дужни су у складу са јавним интересом организовати
управљање и одржавање ОСС. Управљање представља низ континуираних

Стратегија
Информација о текућим активностима МИРЛ, 2017. год.
19 Информација о текућим активностима МИРЛ, 2017. год.
20 Закон
17
18
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административних, финансијских и техничких послова у циљу ефикасног
располагања СЈСС.21
Циљ одржавања огледа се у спречавању и отклањању кварова на заједничким
дијеловима зграде и припадајућим СЈСС, уз утрошак што мање материјала и рада. У
послове одржавања, у зависности од њихове природе, обима и динамике извођења,
спадају:
- редовно одржавање;
- инвестиционо одржавање;
- хитне поправке;
- нужне поправке;
- поправке усљед више силе.22
Корисник стана дужан је организовати текуће одржавање стана и сносити дио за то
утврђених трошкова,23 при чему без писмене сагласности власника стана не може
вршити било какве преправке или реконструкције у истом. Такође, корисници СС
имају право да неометано користе заједничке дијелове зграде без повређивања
права осталих корисника.
СЈСС се не могу наслиједити, откупити, продати, нити дати у закуп под било којим
условима. Корисници СЈСС своје интересе остварују у оквиру права и обавеза
дефинисаних уговором и кућним редом. Досадашњи корисници СС остварују то право
и након ступања на снагу овог закона, уз обавезу усклађивања услова коришћења у
року од годину дана од дана ступања на снагу Закона. За коришћење СЈ плаћа се
закупнина која служи у сврху управљања и одржавања СЈСС.
СЈСС изграђене (или се тренутно граде) средствима Фонда за повратак у БиХ,
кредитним средствима Развојне банке Савјета Европе, средствима међународних
организација у програмима распуштања прихватних центара и алтернативног
смјештаја ИРЛ или донаторским средствима у оквиру РСП такође се користе у складу
с одредбама овог закона.
2.2. Правна регулатива карактеристична за област
Први документ који садржи одредбе које се тичу питања СС у БиХ јесте Ревидирана
стратегија за провођење Анекса 7 Дејтонског мировног споразума. У поглављу које се
односи на стамбено збрињавање ИРЛ за које се трајна стамбена рјешења не могу
осигурати обновом њихових пријератних домова препоручује се развој нових модела
за њихово стамбено збрињавање.
Најзначајнији правни основ у РС који регулише област СС чине Устав Републике
Српске и Закон.24 Уставом Републике Српске Република уређује и обезбјеђује, између
осталог, све облике социјалне заштите, својинске и облигационе односе и друге
односе од интереса за РС.
Законом се уређују: систем, носиоци и корисници социјалног становања, поступак и
начин додјеле, управљања, одржавања, својине, располагања стaмбеним

Стратегија
Стратегија
23 Стратегија; Правилници о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног
становања
24 Службени гласник Републике Српске, број 54/19
21
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јединицама, закупнина и обавезе плаћања, извори финансирања изградње и
обезбјеђивање СЈСС, надзор и друга питања значајна за наведену тематику.
Стратегија утврђује основне стратешке и оперативне циљеве у ССС те мјере и
средства за њихово остваривање и доноси се за територију РС на период од десет
година. Акционим планом утврђене су конкретне мјере и активности у функцији
испуњавања стратешких и оперативних циљева за период од пет година. У складу са
Стратегијом доносе се стратегије развоја социјалног становања на нивоу ЈЛС, као и
акциони планови на период од једне године.
Прије доношења Закона све ЈЛС које су имале изграђене СЈ за смјештај ИРЛ по
принципу СС имале су обавезу донoшења Одлуке о оснивању, управљању,
располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа СС.
Подзконска акта у СС (у даљем тексту ПЗА СС) која служе за спровођење Закона, a
доносе их ЈЛС уз сагласност РСРЛМ, јесу:






Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања;
Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног
становања;
Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања;
Одлука о висини закупнине;
Одлука о поступку субвенционисања закупнине за станове из фонда
социјалног становања.

Поред наведеног правног основа, за функционисање ове области значајна су и друга
законска и подзаконска акта,25 као што су: Закон о социјалној заштити 26 Закон о Фонду
становања,27 Закон о републичкој управи,28 Закон о локалној самоуправи,29 Закон о
уређењу простора и грађењу,30 Закон о одржавању зграда,31 Закон о државним
становима на којима не постоји станарско право,32 Закон о расељеним лицима,
повратницима и избјеглицама,33 Правилник о начину остваривања алтернативног
смјештаја34 итд.
2.3. Улоге, надлежности и одговорности институција
Институционалне улоге, надлежности и одговорности у пословима везаним за СС у
РС прописане су важећим правним оквиром.
НС РС доноси законска и стратешка акта битна за област СС, те разматра
информације из ове области. У складу са Законом, носиоци реализације СС јесу
Влада РС, РСРЛМ и ЈЛС.

Прилог 1. Попис аката – листа референци
Службени гласник Републике Српске, број 37/12, 90/16 и 94/19
27 Службени гласник Републике Српске, број 28/13
28 Службени гласник Републике Српске, број 115/18
29 Службени гласник Републике Српске, број 97/16
30 Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15 и 3/16
31 Службени гласник Републике Српске, број 101/11
32 Службени гласник Републике Српске, број 98/11
33 Службени гласник Републике Српске, број 42/05 и 52/12
34 Службени гласник Републике Српске, број 96/13
25
26
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Влада РС креира стамбену политику и политику социјалне заштите у РС.
Надлежности у вези са социјалном заштитом има Министарство здравља и социјалне
заштите, док је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
надлежно за стамбену изградњу. До усвајања Закона о републичкој управи35 МИРЛ је
било надлежно за стамбено збрињавање ИРЛ.
МИРЛ је од момента прихватања иницијативе ЦРС-а за збрињавање ИРЛ на простору
РС по принципу СС укључено у наведене активности као:
 суинвеститор пројеката са невладиним организацијама;
 имплементатор пројеката средствима Фонда за повратак БиХ и
 имплементатор пројеката из средстава кредита и донација.36
Ступањем на снагу Закона о републичкој управи послове МИРЛ преузео је РСРЛМ.
РСРЛМ на основу Закона о републичкој управи обавља управне и друге стручне
послове који се, између осталог, односе и на област СС, и то: обезбјеђује смјештај за
социјално угрожено становништво по моделу СС и предлаже мјере за уређење ССС,
спроводи активности на реализацији Стратегије, организује обуке за службенике у
ЈЛС задужене за послове СС те врши управни надзор над спровођењем Закона.
ЈЛС на свом подручју уређују ССС, обезбјеђују просторне и урбанистичке услове за
развој СС, управљају и одржавају СЈСС на такав начин да обезбјеђују сигурно и
неометано коришћење истих. Такође, чувају употребну и тржишну вриједност СЈСС,
старају се о инвестиционом и текућем одржавању, воде евиденцију СЈСС и уговора о
закупу, те преузимају друге мјере у циљу домаћинског управљања ССС.
Скупштине ЈЛС, уз претходну сагласност РСРЛМ, доносе три одлуке у склопу ПЗА
СС. Такође, оне доносе и локалне стратегије развоја СС на својим територијама.
Градоначелници односно начелници у ЈЛС, уз претходну сагласност РСРЛМ, доносе
два правилника у склопу ПЗА СС. Уз то, они доносе и акционе планове за провођење
локалне стратегије на период од једне године.

Службени гласник Републике Српске, број 115/18
Информација о текућим активностима МИРЛ у имплементацији пројеката у области СС,
март 2017. године
35
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3.
3.1.
3.1.1.

НАЛАЗИ
Правни и институционални оквир система социјалног становања
Правни оквир система социјалног становања

МИРЛ је на предлог Catholic relief services (у даљем тексту ЦРС) прихватило
Меморандум и закључило Уговор о удруживању за пројекат СС у БиХ 2008. године,
што представља почетак увођења СС на простору РС.
Табела 1. Преглед активности на успостављању СС у РС
Активности које се тичу СС у којима је учествовало
МИРЛ/РСРЛМ и ЈЛС

Почетак
активности

Закључен Уговор о о удруживању за пројекте СС
Прихваћен Пројекат изградње СЈСС „Интегрисана подршка
расељеним лицима у БиХ, Црној Гори и Србији“ (у даљем тексту
ЦРС)
Прихваћен Пројекат изградње СЈСС „Систем социјалног
становања – Систем интегрисаног модела у теорији и пракси“ (у
даљем тексту СХС)
Прихваћен Пројекат изградње СЈСС „Стамбено збрињавање
лица из колективних центара“ (у даљем тексту Фонд за повратак
БиХ)
Издате Брошуре о програмским активностима „Нови модели
становања у БиХ“
Издате Почетне препоруке за развој непрофитно-социјалног
становања у БиХ
Издате Препоруке за развој непрофитно-социјалног становања у
БиХ
Донесене Стратегије непрофитно-социјалног становања у
градовима Приједор и Бањалука те општини Сребреница
Издат Приручник за непрофитно-социјално становање
Прихваћен Пројекат изградње СЈСС „Затварање колективних
центара и алтернативних смјештаја путем обезбјеђења јавних
стамбених рјешења“ (у даљем тексту ЦЕБ 2)
Прихваћен Пројекат изградње СЈСС „Изградња станова у
стамбеним зградама за локалну интеграцију избјеглица и
расељених лица у БиХ“ (у даљем тексту РСП)
Упућена иницијатива Влади РС за доношење Закона о
социјалном становању
Донесен Закон
Донесени Стратегија и Акциони план

2008.
2008.

2008.

2008.
2009.
2010.
2011.
2013–2014.
2014.
2015.

2016.
2017.
2019.
2020.

Извор: Пословна документација и евиденције РСРЛМ/МИРЛ и ЈЛС

Из претходне табеле видљив је дуг период увођења СС у РС, нарочито временска
неусклађеност у провођењу пројеката изградње СЈСС и правног уређења ове
области. Од момента закључења Уговора о удруживању за пројекте СС до покретања
иницијативе за доношење Закона протекло је девет година. Закон је донесен девет
година од момента када су изграђене и усељене прве СЈ за смјештај ИРЛ по принципу
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СС, као и четири године послије закљученог уговора о изградњи око 570 СЈСС у
склопу пројекта ЦЕБ 2.
У РСРЛМ као узрок објективне природе наводе дуг процес усаглашавања у вези са
питањима надлежности институција БиХ и РС у области СС. Субјективан узрок огледа
се у недовољној синхронизацији активности Владе РС, МИРЛ и ЈЛС приликом
доношења и примјене правне регулативе у области СС.
Први ПЗА СС у ЈЛС донесени су по основу изграђених првих СЈ за смјештај ИРЛ по
принципу СС. ЦРС је у сарадњи са МИРЛ пружио подршку појединим ЈЛС у креирању
и доношењу првих стратешких и ПЗА који се тичу СС. У склопу наведене подршке
ЦРС је у сарадњи са МИРЛ у периоду 2009–2014. године издао низ брошура и
препорука, као и Приручник за непрофитно становање, што је све послужило као
основа за доношење горенаведених аката.
Информацијом o текућим питањима МИРЛ (март 2017. године) извјештава Владу РС
о неопходности провођења активности на успостављању ПЗА СС у ЈЛС у циљу
регулисања власништвa, управљања и одржавања ОСС. Наведена иницијатива о
доношењу ПЗА СС проистекла је из услова који су поставили донатори: да ЈЛС које
конкуришу за изградњу СЈСС треба да претходно донесу ПЗА СС.
Табела 2. Доношење и примјена ПЗА у ЈЛС прије доношења Закона
РБ

ЈЛС

1.

Приједор

2.

Модрича

3.

Бијељина

4.

Братунац

Донесени ПЗА
СС
Да
2015,
2017.
2015,
2018.

Не

Примјена ПЗА
СС
Да
од
2018.

дјелим.
од
2018.
Не

Година
усељења
СЈСС

5 + 50

2012, 2018.

22

2018.

16 + 12

2015, 2016.

32

2011.

Не

Не

2015,
2017.

Број
СЈСС

Не

Извор: Пословна документација и евиденције ЈЛС, МИРЛ, РСРЛМ и интервјуи

Од осам ЈЛС из узорка, четири ЈЛС имале су изграђене СJСС, што значи да је било
неопходно доношење ПЗА СС у циљу ефикасног управљања изграђеним СЈСС. Из
табеле је видљиво да су три ЈЛС донијеле ПЗА СС с одређеним кашњењима у
доношењу и у примјени истих, док једна ЈЛС није примјењивала ПЗА СС, иако је исте
правовремено донијела. Градови Приједор и Бањалука те Општина Сребреница, у
сарадњи са ЦРС и МИРЛ, у 2013. и 2014. години донијели су стратегије непрофитносоцијалног становања на својим територијама и акционе планове за њихово
провођење. Наведени пропусти у доношењу и примјени ПЗА СС утицали су на
ефикасност управљања СЈСС и на очување њихове вриједности.
Доношењем Закона, у јуну 2019. године, остварена је основна претпоставка да се
област СС у РС уреди на системски начин. Остављени рок за доношење нових ПЗА у
ЈЛС је шест мјесеци од ступања на снагу Закона, што значи да је крајњи рок за
доношење наведених аката био јануар 2021. године. Прегледом евиденција у РСРЛМ
утврђено је да до јуна 2021. око пола ЈЛС још нису донијеле обавезујућа ПЗА.
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Графикон 1. Доношење ПЗА СС ЈЛС у РС
28

24

5

УСВОЈЕНА И
ОБЈАВЉЕНА

УСВОЈЕНА ЧЕКА СЕ У ТОКУ ИЗРАДА
ОБЈАВА

2

2

ПРЕДСТОЈИ
РАДИОНИЦА

НИСУ
ПРИСТУПИЛИ
ИЗРАДИ

3
БЕЗ НАЗНАКА ЗА
ИЗРАДУ

Извор: Евиденције РСРЛМ

На основу прегледа документације и проведених интервјуа у ЈЛС из узорка утврђено
је да од осам ЈЛС једна није комплетирала ПЗА СС. Од седам ЈЛС које имају
комплетирана ПЗА СС, једна ЈЛС не примјењује исте. Такође, обавеза свих ЈЛС била
је и доношење локалних стратегија до јула 2021. године и, на основу њих, акционих
планова у области СС. Из евиденција РСРЛМ видљиво је да је до јула 2021. године
пет ЈЛС37 израдило нацрт локалних стратегија СС.
Доношење ПЗА СС у ЈЛС организовао је РСРЛМ провођењем радионица, које су,
између осталог, служиле и за обуку кадрова из ЈЛС за обављање послова СС. Због
наведеног донесени су углавном једнообразни ПЗА СС. Анализом законских,
стратешких, акционих и ПЗА СС уочене су одређене неусклађености,
контрадикторности, неразумљивости и недоречености истих, што утиче на
ефикасност ССС.
Упоредном анализом Закона, Стратегије и Акционог плана уочено је различито
дефинисање права корисника СС на субвенционисање одређених трошкова. Законом
је прописано да се могу субвенционисати трошкови закупнине корисницима СС, док
се у Стратегији и Акционом плану предвиђа и субвенционисање трошкова комуналних
услуга најугроженијим корисницима СС. Законом је такође предвиђено да
субвенционисање закупнина могу вршити ЈЛС и РСРЛМ. Пошто нису дефинисани
критеријуми и модалитет субвенционисања закупнина и осталих трошкова одређених
корисника СС из средстава РСРЛМ, средства издвојена за ове намјене остају у
потпуности неутрошена.
У Одлукама о поступку субвенционисања закупнине у члану 2. дефинисано је:
Поступак за остваривање права на субвенцију закупнине и других трошкова
становања покреће закупац... Током интервјуа проведених у институцијама

37

Град Градишка и општине И. Н. Сарајево, Пале, Рудо и Србац
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обухваћеним ревизијом, од службеника који су учествовали у изради наведеног ПЗА
ревизија је тражила одговор на питање шта су то други трошкови становања.
Графикон 2. Одговори ЈЛС на упит: Шта су други трошкови становања?

2
3

2

вишак/грешка

не знају шта то значи

трошкови комуналних услуга

Извор: Проведени интервјуи у ЈЛС

Службеници у три ЈЛС одговорили су да се, по њима, други трошкови становања
односе на трошкове комуналних услуга, а у осталим ЈЛС добили смо неодређене
одговоре. У РСРЛМ наводе да су у почетку намјеравали да субвенционишу и
трошкове комуналних услуга, али то није до краја правно дефинисано. Мишљења су
да се субвенционисање комуналних трошкова може регулисати и другом правном
регулативом изван ССС, у циљу подршке најугроженијим корисницима СС из реда
ИРЛ.
У наведеним одлукама право на субвенционисање закупнине дефинише се на
сљедећи начин:
Право на субвенцију закупа могу остварити корисници у стању социјалне
потребе, који немају никаква новчана примања или им приходи не прелазе
износ од 20% просјечне нето плате запослених у Републици Српској за
претходну годину по члану домаћинства, и то:
- стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве категорије: расељена
лица и избјеглице, демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете до
десете категорије итд.,
- стопа субвенције 50% за закупнину за младе брачне парове до 35 година,
- стопа субвенције у пуном износу од 100% за закупнину за кориснике права
која им припадају на основу закона којим се прописује социјална заштита...
Из цитираног текста наведене одлуке видљиво је да је за субвенционисање закупнине
утврђено више критеријума, који међусобно нису усклађени. Доносиоци наведене
одлуке утврђују основни критеријум, који је изражен висином примања по члану
домаћинства, и појединачне критеријуме, који се дефинишу по категоријама
корисника СС. Одређене категорије могу остварити 50%, док стопостотно
субвенционисање закупнине могу остварити корисници социјалне помоћи и
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корисници СС без новчаних примања. Законом о социјалној заштити38 дефинисано је
да појединац у стању социјалне помоћи остварује примања у висини од 15%
просјечне нето плате остварене у РС у претходној години. То значи да корисници СС
који остварују приход по основу примања социјалне помоћи у висини од 15%
просјечне нето плате остварене у РС могу остварити субвенцију закупнине у
стопостотном износу, док друге горенаведене категорије, ако имају било какве
приходе, могу остварити субвенционисање станарине у висини од 50%.
У двије ЈЛС сматрају да је утврђени проценат прихода неопходних да се оствари
право на субвенције закупнина низак, те су спремни предложити РСРЛМ измјену
одлуке. Град Бијељина разматра могућност да проценат остварених прихода повећа
на 25% просјечне нето плате запослених у РС за претходну годину по члану
домаћинства.39 Такође, наводе да има много старијих и здравствено угрожених
корисника СС којима је субвенција неопходна да би могли осигурати нормалан живот,
а они то не могу остварити јер су њихови приходи по члану домаћинства нешто већи
од утврђеног у горенаведеним одлукама (192 КМ). Током провођења интервјуа
службеници и у другим ЈЛС такође наводе сличне примјере.
Једна ЈЛС у горепоменутој одлуци дефинисала је да је за добијање субвенције
закупнине неопходно да корисник СС прије подношења захтјева има пребивалиште
на територији ЈЛС најмање 10 година у континуитету. Наведено је у супротности са
Законом, по коме је за добијање субвенције закупнине неопходно непрекидно три
године имати пребивалиште на територији ЈЛС у којој се остварује наведено право.
Град Бијељина је уз сагласност РСРЛМ у једном дијелу измијенио Правилник о
поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања.40 Наиме, током
проведених интервјуа саговорници су образложили да су уочени пропусти у
наведеном правилнику, који се односе на испуњавање општих услова, тј. на доказе
који се прилажу приликом додјеле СЈСС у закуп путем конкурса.
Члан 5. Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног
становања:
став (1) тачка 1) увјерењем о држављанству или потврдом о пребивалишту,
став (1) тачка 2) изводом из евиденције некретнина или овјереном изјавом да нема
непокретност на територији БиХ које је издато од стране надлежног органа.
Измјеном Правилника ријеч или замијењена је ријечју и. Према наводима
саговорника, у оба случаја потребна су оба документа као доказ приликом пријаве за
додјелу СЈСС.
По основу Закона ЈЛС су имале обавезу да у одлукама о фонду СЈСС утврде број
расположивих и потребних СЈСС. Од осам ЈЛС из узорка три ЈЛС утврдиле су исти
број потребних и расположивих СЈСС,41 што не одговара стању на терену. На основу

Закон о социјалној помоћи, Службени гласник Републике Српске, број 37/12, 90/16 и 94/19
У прилог томе наводе случај једног корисника СС који је корисник социјалне помоћи и по том
критеријуму му припада стопостотна субвенција закупнине, али пошто прима и борачки
додатак од око 60 КМ, приходи овог корисника незнатно прелазе 20% просјечне нето плате
запослених у РС за претходну годину па тако није могао остварити субвенцију закупнине.
40 Службени гласник Града Бијељина, број 3/21
41 Прилог 2. Расположиве и потребне СЈСС у ЈЛС
38
39
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проведених интервјуа и прегледане пословне документације и евиденција јасно је да
је истима потребан већи број СЈСС од утврђеног у поменутој одлуци.
Стратегија у поглављу „Постојећа стамбена ситуација у РС“ идентификује категорију
ИРЛ као врло осјетљиву на дискриминацију и неједнакост у вези са становањем. Иако
је ССС изабран од стране МИРЛ као најприхватљивије рјешење стамбеног
збрињавања ИРЛ и других корисничких група, те доношењем Закона уређен на
јединствен начин, настављена је примјена и претходне правне регулативе, која је
била основ за трајно стамбено збрињавање ИРЛ.
По усвајању Закона у пракси се наставио и даље проводити претходни правни оквир
везан за трајно стамбено збрињавање ИРЛ и других категорија обухваћених СС,
путем откупа станова. Законом о државним становима на којима не постоји станарско
право42 утврђено је да приоритет у откупу станова без станарског права
(непотраживани станови) имају, између осталог, и категорије ИРЛ која су стан
користила као алтернативни смјештај. У наведеном закону налаже се ЈЛС да
Правилником о рјешавању стамбених потреба уреде додјелу стана у закуп одређеним
категоријама становништва по приоритетима како је прописано, а након тога
корисника стана уведу у процедуру откупа.
Влада РС Закључком број 04/1-012-2-855/17 од 30.03.2017. године задужује МИРЛ да
у циљу привођења трајној намјени СЈ изграђеним или прибављеним средствима
Владе РС за смјештај ИРЛ, а којима располаже то министарство, у сарадњи са
Републичком дирекцијом за обнову и изградњу припреми приједлог одлуке о давању
сагласности наведеној категорији за откуп истих. Упоредним поступањем по
наведеним правним актима нарушен је јединствен системски приступ проблему
стамбеног збрињавања ИРЛ и других корисничких група ССС, што је био основни
мотив за доношење Закона.
Осим наведеног, Влада РС је Закључком из 2016. године одобрила пренос права
управљања становима без станарског права (њих 77) Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање РС на МИРЛ, који су коришћени за смјештај ИРЛ. Пренос
права управљања на МИРЛ извршен је у циљу трајног рјешавања стамбеног питања
ИРЛ путем откупа станова.
3.1.2.

Институционални оквир система социјалног становања

Стратегијом је предвиђено да је у свакој ЈЛС потребно формирати унутрашњу
организациону јединицу или систематизовати радно мјесто за послове СС у чијем би
дјелокругу требало бити и провођење активности на реализацији локалне стратегије,
те активности које се односе на праћење развоја СС на њиховом подручју.
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Табела 3. Обављање послова СС у ЈЛС
Обављање
Бањалука Бијељина Приједор Градишка Дервента ТребињеМодрича Братунац
послова ССС
Систематизовано
радно мјесто
Систематизовани
X
X
послови
У оквиру других
X
X
X
X
X
X
послова
Извор: Проведени интервјуи у ЈЛС и правилници о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈЛС

Путем проведених интервјуа и прегледом појединих Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста утврђено је да у ЈЛС систематизовано
радно мјесто за послове СС нема ниједна ЈЛС из узорка, док систематизоване
послове СС имају двије ЈЛС. Град Градишка има систематизоване послове СС у
оквиру три радна мјеста, и то: у Одјељењу за урбанизам, грађење, комуналне и
стамбене послове два службеника обављају и послове СС а један службеник у
Одјељењу за финансије прати наплату закупнине СЈСС. Град Бијељина има
систематизован дио послова СС на мјесту шефа Одсјека за здравство и социјалну
заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица. У преосталим ЈЛС
послови СС нису систематизовани те исте обављају један или више службеника у
оквиру својих редовних послова и задатака, што представља ограничавајући фактор
у управљању СЈСС. Интервјуисани службеници у ЈЛС истичу да поред редовних
(систематизованих) послова не могу квалитетно обављати и послове СС, који су
комплексни и захтјевни.
Проблем несистематизованих послова СС има за посљедицу да ЈЛС нису у
потпуности установиле начин управљања ОСС. Такође, комуникација у циљу
рјешавања насталих проблема у ССС не функционише на адекватан начин ни унутар
појединих ЈЛС (дуго чекање на одговор по упиту, неки захтјеви остају без одговора,
одбијање сарадње између појединих службеника због заузетости редовним
пословима итд.). Проблем неуређеног управљања додатно компликују социјални,
здравствени и материјални статус корисника СС, као и њихови међусобни односи.
ЈЛС немају поуздане и потпуне базе података и евиденције с подацима о броју и
стању СЈ на њиховом подручју које би се могле укључити у ССС, као и податке о
потребама за СЈСС. Такође, не посједују ни процјене о могућем броју и категорији
потенцијалних корисника СС. Постоје базе података за категорију ИРЛ, али оне се
редовно не ажурирају (у међувремену су неки од њих умрли, ријешили стамбено
питање, преселили се итд.). Наведено се посебно односи на податке о лицима која
нису остварила право СС у првом кругу, већ су на листи чекања (резервна листа).
РСРЛМ има четири извршиоца на систематизованим радним мјестима за послове СС
у Одјељењу за имовинско-правне послове, смјештајне капацитете и социјално
становање, и то: начелник одјељења, стручни сарадник за социјално становање и по
један извршилац у измјештеним канцеларијама у Добоју и Зворнику. По ријечима
службеника из поменутог одјељења, наведени број систематизованих радних мјеста
недовољан је за ефикасно обављање послова СС.
У РСРЛМ посједују евиденције СЈСС и воде их на основу одлука о фонду СЈСС, које
им ЈЛС достављају на сагласност. Централни регистар СС још није успостављен.
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Започете активности на формирању централног регистра обустављене су, како
наводе, због недостатка људских ресурса. Формирање централног регистра
подразумијева и обуку ЈЛС како да користе ову базу у циљу уноса и ажурирања
података. Подаци о изграђеним СЈ по принципу СС, као и корисницима тих СЈ, воде
се у више међусобно неповезаних база података у оквиру различитих одјељења у
РСРЛМ.
Током проведених интервјуа ревизорски тим утврдио је да се комуникација између
РСРЛМ и појединих ЈЛС у вези са пословима СС одвија отежано. Службеници из
РСРЛМ не располажу свим релевантним подацима и информацијама битним за
развој и јачање ССС, као што су, нпр.:





подаци о ОСС који нису укључени у СС, а изграђени су за ту намјену;
подаци о начину избора појединих корисника СС;
подаци о алтернативним рјешењима за повећање фонда СЈСС;
информације о разлозима недоношења ПЗА СС итд.

Активности које се проводе у одјељењима унутар РСРЛМ такође нису међусобно
синхронизоване и усклађене са Стратегијом у циљу развоја ССС. У различитим
одјељењима и на различитим нивоима управљања у РСРЛМ истовремено се
организују активности и извршавају сљедећи послови:





уговарање и праћење изградње ОСС за смјештај ИРЛ по пројектима РСП и
ЦЕБ 2;
смјештај корисника СС у изграђене ОСС, комплетирање правне регулативе на
нивоу ЈЛС, изналажење алтернативних начина повећања фонда СЈСС из
постојећих СЈ (непотраживи станови, адаптација и доградња постојећих СЈ
итд.);
организовање и провођење активности на откупу СЈ корисницима истих из
реда ИРЛ.

Осим систематизованих радних мјеста за послове СС у Одјељењу за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете и социјално становање, Стратегијом је
предложено оснивање посебног тијела у оквиру РСРЛМ – Савјета за имплементацију
Стратегије. Наведено тијело било би у организационом смислу задужено да
усмјерава и координише цијели процес, укључујући кључне учеснике ЈЛС и друге
заинтересоване стране у циљу:






осигурања ефикасне реализације Стратегије;
координације и праћења провођења Стратегије;
кориговања и ажурирања циљева и активности у складу с указаним
приликама, динамиком спровођења и промјенама у окружењу;
благовременог ажурирања и прилагођавања;
као и других активности на њеној реализацији.43

Проведеним интервјуом у Министарству здравља и социјалне заштите утврђено је да
активности на доношењу Методологије за израду социјалне карте нису у завршној
фази, иако је то наведено у Стратегији.44 Ове активности тренутно су у застоју због
непостојања основа за масовно прикупљање одређених личних података физичких
лица. Такође, у Министарству здравља и социјалне заштите изразили су сумњу да

43
44
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наведена методологија може послужити за прикупљање битних података за потребе
СС. Током провођења интервјуа у РСРЛМ одговорни службеници потврдили су да
РСРЛМ треба да донесе методологију на основу које ће ЈЛС формирати базе
података потенцијалних корисника СС.

3.2.

Активности на изградњи и повећању стамбеног фонда социјалног
становања

3.2.1.

Изградња стамбених јединица социјалног становања

На основу анализе донесених одлука о фонду стамбених јединица социјалног
становања, постојећих евиденција у РСРЛМ те проведених интервјуа, утврђено је да
РС располаже са 1.331 СЈСС у 33 ЈЛС.45 Од наведеног броја у фази изградње налази
се 539 СЈСС. Изградња 1.179 СЈСС врши се из донаторских, кредитних и средстава
ЈЛС. Средствима Владе РС купљено је шест СЈ, док су одређене ЈЛС укључиле
властитих 46 СЈ у фонд СС.
Прве СЈ по принципу СС у РС изграђене су за смјештај ИРЛ у периоду 2011–2015.
године. Изградња наведених објеката извршена je у оквиру пројеката: СХС, Фондa за
повратак БиХ и ЦРС. Носиоци СХС пројекта били су: Европска унија, Hilfswerk Austria
International, МИРЛ и ЈЛС. Вриједност овог пројекта, путем кога је изграђено 30 СЈ у
двије ЈЛС, износила је око 560.000 КМ и 638.000 УСД. Пуни назив пројекта „Систем
социјалног становања – Систем интегрисаног модела у теорији и пракси“ упућује да
је то био почетак СС на територији РС.
Одлуком Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ за пројекат стамбеног
збрињавања лица из колективних центара у РС у оквиру Фонда за повратак БиХ
издвојено је 5,4 мил. КМ. На основу овог пројекта укупно је изграђено и купљено 166
СЈ у осам ЈЛС. Пројекат је финансиран из донаторских и средстава ЈЛС.
Носилац пројекта, чији је циљ било затварање колективних центара на простору РС,
био је ЦРС, уз подршку Владе САД, Европске банке за обнову и изградњу,
донаторских средстава, МИРЛ и ЈЛС. Ревизорском тиму нису били доступни подаци
о укупној вриједности овог пројекта, по основу кога је изграђено 84 СЈ у три ЈЛС.

45

Прилог 3. СЈСС укључене у ССС
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Табела 4. Изградња првих СЈ по принципу СС
СХС

Фонд за повратак
БиХ

ЦРС

ЈЛС

Бијељина
Братунац
К. Варош
Приједор
Рогатица
Фоча
Сребреница
И. Н.
Сарајево
Власеница
Соколац
Теслић
Добој
Укупно:

СЈСС

Година
усељења

16

2015.

СЈСС

32 + 4
20
14

Година
усељења

СЈСС

Година
усељења

2011.
2012.
5

2012.

22
58

2011.
2013.

2011.
32

2011.

Укупно
СЈСС

16
36
20
5
14
22
90

21

30

13
17
18
9
166

2011.
2011.
85

18
9
281

Извор: Пословна документација и евиденције МИРЛ/РСРЛМ

У наведеном периоду у 12 ЈЛС укупно је изграђено/купљено 281 СЈ, што је чинило
први фонд СЈ који су коришћене или је требало да буду коришћене по принципима
СС. У Споразуму о реализацији пројекта Фонд за повратак БиХ наведено је да ће
управљање, одржавање и власништво над изграђеним објектима бити дефинисано
посебним актом. У информацији о текућим активностима МИРЛ из 2017. године
констатује се да имплементација овог пројекта још није формално-правно довршена,
па је потребно регулисати питање власништва и управљања, као и закуп СЈ, те увести
изграђене СЈ у ССС. До момента израде овог извјештаја није донесен акт који би
омогућио пренос власништва на ЈЛС и увођење изграђених 166 објеката у ССС.
Од укупног фонда СЈСС највећи дио изграђен је, или ће бити изграђен, путем
имплементације два пројекта: РСП и ЦЕБ 2, која се тичу збрињавања категорије ИРЛ
и распуштања колективних центара. Први пројекат финансира се донаторским
средствима и средствима ЈЛС (грађевинско земљиште и дозволе, комунални
прикључци, прилазни путеви и пројектна документација), док се други наведени
пројекат гради донаторским (11,1 мил. ЕУР), кредитним средствима (Централна
европска банка – 18.1 мил. ЕУР) и средствима ЈЛС (грађевинско земљиште и
дозволе, комунални прикључци, прилазни путеви).
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Табела 5. Изградња СЈСС путем пројеката РСП и ЦЕБ 2
Статус изградње станова

РСП

ЦЕБ 2

Укупно

Усељени
У току технички преглед

252
32

179
0

431
32

У току изградња
Укупно станова
Укупна вриједност по
пројектима cca КМ (без
учешћа ЈЛС)

145
429

394
573

539
1.002

27.000.000

57.000.000

84.000.000

Извор: Пословна документација и евиденције РСРЛМ

Из претходне табеле видљиво је да је до сада завршена изградња око 45%
планираних објеката, а завршетак изградње по оба наведена пројекта очекује се
крајем 2022. године. Вриједност новчаних средстава уложених у изградњу наведених
СЈСС износи око 84 мил. КМ.
У склопу пројекта ЦЕБ 2 извршена је и реконструкција два геријатријска центра у
Дервенти и Требињу, са укупно 130 лежајева. Од 100 лежајева у дому у Дервенти
РСЛМ за смјештај ИРЛ припада 49 лежајева. РСРЛМ нема потенцијалне кориснике
из реда ИРЛ које би могли смјестити у објекат у Дервенти, док је у Старачком дому у
Требињу, од 30 лежајева који припадају РСРЛМ, тренутно смјештено 12 корисника из
реда ИРЛ.
СЈСС обезбјеђују се на постојећим урбаним подручјима изградњом нових стамбених
објеката или преуређењем и доградњом постојећих СЈ.46 Од 18 ОСС које је посјетио
ревизорски тим, шест је изграђено изван урбаних подручја, око 5 км од града/општине,
с којима наведени објекти нису повезани градским/приградским превозом. Према
изјавама корисника СС удаљеност од града/општине (дома здравља, школе,
трговина, административног центра итд.) представља озбиљан проблем. Пошто су у
наведеним објектима смјештена и лица из колективних центара, од којих су многа
социјално и здравствено угрожена, то додатно усложњава горенаведени проблем.
На све изграђене објекте и објекте у изградњи по оба горенаведена пројекта
уговорена је гаранција извођача радова на квалитет свих изведених радова и
уграђених материјала у трајању од дванаест мјесеци од момента техничког пријема
објекта. Узансе о грађењу47 прописују минималне рокове гаранције по одређеним
сегментима градње од најмање двије године и примјењују се на основу Закона о
уређењу простора и грађењу.48 Утврђени рокови гаранције нису били довољни да би
се на појединим објектима извршиле све неопходне поправке, што је ЈЛС оптеретило
непланираним и непотребним трошковима.
Осим изградње објеката који су коришћени по принципу СС, у РС је од 2000. године
донаторским и средствима ЈЛС у четири ЈЛС изграђено 216 СЈ, од чега 182 СЈ за
стамбено збрињавање ИРЛ, а 34 СЈ за стамбено збрињавање Рома.

Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
Службени лист СФРЈ, број 18/77
48 Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 115/16 и 3/16
46
47
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Табела 6. СЈ изграђене за смјештај ИРЛ и Рома

ЈЛС

ГТ ЦЕТ
2000–2001.

UNHCR
2000–2002.

Стамбено
збрињавање
Рома

Донаторска,
средства
Владe РС и
ЈЛС

Број СЈ

Број СЈ

Број СЈ

Број СЈ

Бијељина

140

Укупно
СЈ

164

24

Бањалука

39

39

Модрича

10

10

Лакташи
Укупно

140

39

34

3

3

3

216

Извор: Пословна документација и евиденције МИРЛ/РСРЛМ и ЈЛС

СЈ у Бањалуци и Бијељини (њих 179) изграђеним по пројектима ГТ ЦЕТ и УНХЦР од
момента усељења располаже РСРЛМ/МИРЛ, док СЈ изграђеним за смјештај Рома
(њих 34) располажу Град Бијељина и Општина Модрича. Општина Лакташи
располаже са три СЈ изграђене за смјештај ИРЛ.
Упоређивањем изграђеног фонда СЈСС и изражених потреба стамбеног збрињавања
само категорије ИРЛ уочава се недостатак стамбеног фонда у овој области.
Поређење потреба за СЈСС и изграђених СЈСС ревизија је извршила код стамбеног
збрињавања ИРЛ путем провођења РСП пројекта.
Графикон 3. Однос ријешених и неријешених захтјева корисника СС по пројекту РСП
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65

35

48

52

44

56

42

58

26

23

21

17

16

14

8

29

26

8

29

74

77

79

83

84

86

92

71

74

92

71

% неријешених захтјева корисника

% ријешених захтјева корисника

Извор: Евиденције РСРЛМ

Из графикона је јасно видљив недостатак СЈСС за само једну категорију корисника
СС (ИРЛ), што је неповољно за функционисање и развој ССС. Због наведеног је у
Стратегији дефинисан циљ, који се односи на неопходно повећање и унапређивање
постојећег фонда СЈСС. Наведени циљ треба реализовати путем четири мјере,49 које

Акциони план (Изградња ОСС међународним кредитним и донаторским средствима,
средствима претприступних фондова Европске уније и Међународних програма подршке,
Републички и локални програми изградње станова, Изградња станова путем јавно-приватног
49
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се односе на ангажовање свих расположивих домаћих ресурса, као и анимирање
страних донатора и других партнера ради повећања стамбеног фонда СС.
На основу проведених интервјуа у РСРЛМ, те презентоване документације, утврђено
је да у периоду послије доношења Закона није било издвајања редовних средстава
(буџета РС и ЈЛС) за финансирање изградње нових ОСС. Влада РС, Закључком од
24.12.2020. године, рјешавајући о захтјеву Општине Србац од 21.12.2020, одобрила
је финансирање збрињавања ИРЛ у наведеној општини путем куповине пет станова
у износу од 540.000 КМ. Потребна новчана средства обезбијеђена су реалокацијом
средстава са Остале буџетске потрошње.
3.2.2.

Активности на повећању стамбеног фонда социјалног становања

Осим изражених проблема и потешкоћа везаних за увођење трајног и стабилног
извора финансирања изградње СЈСС у РС, ни постојећи потенцијал за повећање
стамбеног фонда не користи се на начин предвиђен Стратегијом, Акционим планом и
другим документима везаним за ССС.
Од укупно 33 ЈЛС које су донијеле ПЗА СС у складу са Законом и на које је РСРЛМ
дао сагласност, седам ЈЛС у стамбени фонд СС укључило је 46 СЈ у свом
власништву, које нису изграђене у оквиру пројеката изградње СЈ, путем којих је
вршено стамбено збрињавање ИРЛ. Наведене активности представљају примјер
добре праксе коришћења алтернативних рјешења на повећању стамбеног фонда
ССС.
Табела 7. Алтернативна рјешења у повећању стамбеног фонда ССС
РБ

ЈЛС

СЈСС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рудо
Србац
Осмаци
Рибник
М. Град
Сребреница
Теслић
Укупно:

2
1
1
29
3
5
5
46

Извор: Одлуке ЈЛС о фонду стамбених јединица социјалног становања и проведени интервјуи

Наведених 46 СЈСС које су у власништву ЈЛС чине око 3% укупног стамбеног фонда
СС. У пет ЈЛС50 стамбени фонд СС управо чине само ове СЈ: монтажни објекти,
станови (условни и неусловни за живот), куће, пословни простори итд. Из табеле је
такође видљиво да су алтернативна рјешења повећања фонда СЈСС изналазиле ЈЛС
које немају изражену потребу за СС, за разлику од јединица локалне самоуправе у
статусу града. У наведеној активности нарочито се истиче Општина Рибник, са 29 СЈ
у власништву укључених у ССС.

партнерства-приватни инвеститори и међународних инвеститора, изналажење алтернативних
стамбених рјешења)
50 Општине Рудо, Осмаци, Рибник и М. Град
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Прегледом Одлука ЈЛС о фонду стамбених јединица социјалног становања и на
основу проведених интервјуа утврђено је да све СЈ које су изграђене донаторским
средствима и које су имале/могле бити коришћене по принципу СС нису уведене у
ССС.
Табела 8. Увођење СЈ у ССС
ЈЛС

ЦРС

1.

Сребреница

58

2.

Фоча

22

22

3.

Приједор

5

5

4.

Рогатица

14

5.

Бијељина

16

6.

Братунац

4

4

6.1.

Братунац

32

32

7.

И. Н. Сарајево

21

21

8.

К. Варош

20

20

9.

Теслић

18

18

10.

Власеница

13

13

11.

Соколац

17

17

12.

Добој

9

9

13.

Бањалука

14.

Модрича

15.

Лакташи
УКУПНО:

СХС

Фонд за
повратак
БиХ

РБ

ГТ ЦЕТ

УНХЦР

Роми

Остало

32

90

14
140

24

180

39

39
10

85

30

Укупно

166

140

39

34

10
3

3

3

497

Извор: Одлуке ЈЛС о фонду стамбених јединица социјалног становања, проведени интервјуи
и евиденције МИРЛ/РСРЛМ

Из табеле је видљиво да је око 50% СЈ изграђених донаторским средствима за
смјештај ИРЛ и Рома остало изван ССС (плава поља). Од 166 СЈ изграђених у оквиру
Фонда за повратак БиХ, њих око 40% остало је изван ССС (плава поља). Већ десет
година није омогућено формално-правно увођење у власништво ЈЛС изграђених СЈ
у оквиру Фонда за повратак БиХ.
Дио СЈ којима располаже РСРЛМ, а које су изграђене за смјештај ИРЛ, такође нису
искоришћене као алтернативни начин повећања стамбеног фонда СС. Ово се односи
на 179 СЈ изграђених донаторским средствима за смјештај ИРЛ у градовима
Бањалука и Бијељина. Град Бањалука је у договору са РСРЛМ започео откуп
наведених СЈ корисницима алтернативног смјештаја из реда ИРЛ. У прошлој години
омогућен је откуп седам СЈ наведеној категорији корисника алтернативног смјештаја.
Град Бијељина је такође започео активности на откупу 140 СЈ корисницима
алтернативног смјештаја из реда ИРЛ.
Током провођења интервјуа са корисницима СС у граду Бијељина запажено је да су
интервјуисани корисници прије усељења у станове СС углавном били смјештени у СЈ
у насељу Пет језера (пројекат ГТ ЦЕТ). Неки од њих уложили су сопствена средства
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у реновирање СЈ које су користили, а сада не могу остварити право на откуп, што
осјећају као својеврстан хендикеп. Добијене СЈСС не могу откупити нити се могу
вратити у СЈ у којима су претходно живјели, а на којима се покреће процедура откупа
другим корисницима из категорије ИРЛ.
МИРЛ је за потребе смјештаја ИРЛ на почетку ревидираног периода располагао са
1.891 СЈ, које су чинили: станови изграђени средствима Владе РС за потребе
смјештаја наведене категорије становништва, станови без утврђеног станарског
права (непотраживани станови), те остали станови и објекти (СЈ изграђене
донаторским средствима, школе, мјесне заједнице и др.).
Табела 9. СЈ које је користило МИРЛ за смјештај ИРЛ на дан 01.01.2018. године
Број ЈЛС
30
30
27

СЈ изграђене
средствима Владе
РС
897

СЈ без утврђеног
станарског права

Остале СЈ

520
474

Извор: Књиговодствена евиденција основних средстава РСРЛМ и ванбилансна евиденција

Влада РС је Одлукама о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и
набављених средствима Владе РС овластила МИРЛ/РСРЛМ да кориснике из реда
ИРЛ уведе у процедуру откупа станова. Наведена активност започета је у 2018.
години и током ревидираног периода по наведеном основу откупљен је и искњижен
из биланса стања 321 стан.51 Такође, МИРЛ је исте године започело активности на
откупу станова Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС у циљу трајног
рјешавања стамбеног питања ИРЛ, дотадашњих корисника алтернативног смјештаја.
По подацима добијеним из Републичке дирекције за обнову и изградњу, закључена
су још 134 уговора по основу откупа станова Владе РС и станова Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање РС, што укупно чини 455 откупљених станова.
Од укупно 520 непотраживаних станова који су коришћени за смјештај ИРЛ,
откупљено је и искњижено из евиденције РСРЛМ 225 станова, од чега су 52 стана
дата у откуп категорији ИРЛ у 13 ЈЛС, док су 173 стана враћена у 20 ЈЛС.52 Ниједан
од враћених станова није искоришћен за повећање стамбеног фонда СС у тим ЈЛС.

3.3.
3.3.1.

Управљање
становања

и

одржавање

стамбених

јединица

социјалног

Управљање стамбеним јединицама социјалног становања

Основни предуслов управљања изграђеним ОСС јесте њихово увођење у
власништво ЈЛС уписом у катастар непокретности. ЈЛС које је посјетио ревизорски
тим, а које на својим територијама имају изграђене ОСС, укњижиле су (четири ЈЛС)
или су у процедури укњижавања власништва над СЈСС (двије ЈЛС), осим Општине
Братунац, којој није формално-правно омогућено укњижавање власништва, због већ
наведених разлога.

51
52

Прилог 4. Откуп станова Владе РС којима је располагао РСРЛМ
Прилог 5. Откуп непотраживаних станова којима је располагао РСРЛМ
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Графикон 4. Књиговодствено евидентирање ОСС и намјештаја

Књиговодствено
евидентирање ОСС

Књиговодствено евидентирање
намјештаја

2

3
4

ДА

НЕ

3

ДА

НЕ

Извор: Књиговодствене евиденције ЈЛС и проведени интервјуи

Од осам ЈЛС из узорка које је посјетио ревизорски тим, седам ЈЛС имало је усељене
СЈСС. Наведене СЈСС књиговодствено су евидентиране у четири ЈЛС. По пројекту
ЦЕБ 2, сви изграђени објекти опремљени су одговарајућим основним намјештајем и
уређајима, који такође улазе у власништво ЈЛС. Од пет ЈЛС које имају изграђене и
усељене СЈСС по наведеном пројекту, двије ЈЛС су књиговодствено евидентирале
припадајући намјештај.
Избор корисника СЈСС у РС извршен је прије доношења Закона, по регулативи која
је била важећа у том периоду и према захтјеву донатора.53 Пошто наведени капацитет
стамбеног фонда намијењеног ИРЛ није био довољан за смјештај свих лица из ове
рањиве категорије, приликом избора првих корисника формиране су и резервне листе
будућих корисника. Све док у појединим ЈЛС постоје резервне листе наведене групе
корисника, неће бити могуће вршити избор нових корисника СС по Закону.
Један број изграђених станова није усељен, иако су били изабрани корисници истих.
Наиме, наведени корисници, изабрани на конкурсу, нису пристали на овај смјештај из
различитих разлога, уз потписане изјаве о одустајању. Потписивањем ове изјаве
корисници губе право на СС. Планирано је да наредни станари са резервне листе
буду изабрани на првом сљедећем засједању комисије.
За разлику од избора корисника СС који је извршен по другој правној регулативи,
права и обавезе истих регулисане су путем Уговора о закупу, који су закључени у
складу са ПЗА СС. Од седам ЈЛС које су имале изграђене и усељене ОСС, пет ЈЛС
је закључило уговоре са корисницима по усељењу, једна ЈЛС је закључила уговоре
са кашњењем од годину дана, док једна ЈЛС није закључила уговоре са 32 корисника

Правилник о критеријумима и поступку одабира корисника, додјели, начину и условима
кориштења стамбених јединица у вишестамбеним зградама изграђеним у оквиру регионалног
стамбеног програма (Службени гласник БиХ, број 18/16);
Процедуре за рад Комисије за идентификацију и верификацију корисника стамбеног
збрињавања у оквиру Пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја
пружањем јавних стамбених рјешења ЦЕБ 2“ (Процедуре број 26.04-07-410/14)
53
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већ девет година.54 Закључење Уговора о закупу је претпоставка за наплату
закупнине, а редовна наплата закупнине основа је одрживости ССС.
Наплата првих закупнина у ЈЛС из узорка отпочела је у Граду Бијељини 2015. године,
док Општина Модрича још није почела са наплатом закупнине, иако су закључили
уговоре са корисницима услуга СС крајем 2020. и почетком 2021. године. Цијена
закупнине прије доношења Закона била је на нивоу од 0,5 КМ/м2, док је сада у свим
ЈЛС одређена у распону 1–1,2 КМ/м2.
Графикон 5. Наплата закупнине по ЈЛС
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Извор: Финансијска документација и евиденције ЈЛС

Из графикона је видљиво да је најбољу наплату закупнина остварио Град Градишка,
док укупна просјечна наплативост у свим ЈЛС износи око 75%. По основу закупнина
од 305 корисника СС за наплату је доспјело око 213.000 КМ, а наплаћено је око
157.600 КМ.
Ниске или социјалне цијене закупнине повећавају значај редовне наплате као и њеног
намјенског трошења. Да би се избјегло ненамјенско трошење новчаних средстава
прикупљених од закупнина, као и да би се праћење прихода и расхода у ССС учинило
ефикаснијим, законодавац је предвидио отварање посебног намјенског рачуна
искључиво за наведене сврхе.
Табела 10. Отворен намјенски рачун/подрачун за наплату закупнине корисника СС
Отворен
намјенски
рачун/
подрачун

Бањалука

Приједор

Градишка

Дервента

Модрича

Бијељина

Братунац

ДА
НЕ
Извор: Пословна документација ЈЛС и проведени интервјуи

Од седам ЈЛС три имају отворен посебан рачун за наплату закупнине СС. Новчана
средства на намјенским рачунима преносе се из године у годину и могу се искључиво

54

Прилог 6. Закључени уговори са корисницима СС
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користити за одржавање СЈСС. У ЈЛС које имају отворен намјенски рачун контрола
прихода и расхода по основу СС лакша je и ефикаснија. Остале ЈЛС, које нису
отвориле посебан рачун за наплату закупнина, углавном користе постојеће рачуне за
наплату закупнина пословних простора, гаража и др. Пренос средстава са наведених
рачуна у корист главног рачуна буџета врши се свакодневно или периодично, тако да
се новчана средства прикупљена за ове намјене троше у друге сврхе. Ово је нарочито
изражено код ЈЛС које више година прикупљају закупнину на наведени начин. Такође,
отежана је контрола прихода и расхода везана за СС.
За најугроженије кориснике СС обезбијеђена је могућност субвенционисања
закупнина. Од седам ЈЛС пет је обезбиједило субвенционисање закупнина
корисницима СС који испуњавају задате услове. Од укупно 262 корисника СС за 43
корисника (породице) обезбијеђено је субвенционисање у висини од 50%, док је за 24
корисника (породице) обезбијеђено 100% субвенционисање закупнине.
Табела 11. Субвенционисање закупнине корисника СС
50%
РБ

ЈЛС

Број
породица

Укупно субвенције

100%
Износ
КМ

Број
породица

Износ
КМ

Број
породица

Износ
КМ

1.

Бијељина

10

236

5

188

15

424

2.

Приједор

12

256

15

604

27

860

3.

Градишка

11

253

1

33

12

286

4.

Дервента

4

94

0

0

4

94

5.

Модрича

6

148

3

106

9

254

6.

Бањалука

0

0

0

0

0

0

7.

Братунац

0

0

0

0

0

0

43

987

24

931

67

1.918

Укупно:

Извор: Пословна документација и евиденције ЈЛС

Укупне одобрене субвенције на годишњем нивоу за 67 корисника износе око 23.000
КМ. Субвенционисање закупнина остварује сваки четврти корисник СС у просјечној
вриједности од 29 КМ. За потребе субвенционисања закупнине категоријама
корисника СС у 2020. години у РСРЛМ планирана су средства у износу од 30.000,00
КМ. Осим субвенционисања закупнине, планирана је и подршка за субвенционисање
трошкова комуналних услуга (трошкови електричне енергије, воде, гријања) за
најугроженије кориснике у износу од 115.000,00 КМ. Због недовршене правне
регулативе, констатоване у поглављу 3.1. овог извјештаја, планирани износи за
субвенционисање закупнина и трошкова комуналних услуга остају нереализовани.
За одређени број ИРЛ која чекају на усељење у СЈСС РСРЛМ врши субвенционисање
закупнине и осталих режијских трошкова за индивидуални и колективни алтернативни
смјештај. Субвенционисање закупнина ИРЛ у колективним и индивидуалним
алтернативним смјештајима РСРЛМ врши на основу Закона о расељеним лицима,
повратницима и избјеглицама55 и Правилника о начину остваривања алтернативног
смјештаја56. За ИРЛ смјештене у индивидуалном алтернативном смјештају
предвиђено је субвенционисање закупнине у распону од 55 до 65 КМ по СЈ, у

55
56

Службени гласник Републике Српске, број 42/05 и 52/12
Службени гласник Републике Српске, број 96/13
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зависности од бројности породице, док је за наведену категорију корисника
смјештених у колективне алтернативне центре предвиђено субвенционисање свих
режијских трошкова (закупнина, електрична енергија, гријање, комуналије).
Графикон 6. Субвенционисање закупнина и других трошкова по врстама смјештаја
ИРЛ у КМ
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Извор: Књиговодствена документација РСРЛМ

Субвенционисање закупнине врши се код корисника индивидуалног алтернативног
смјештаја и корисника СС, док се због материјалне и социјалне угрожености лицима
смјештеним у колективне алтернативне центре субвенционишу укупни режијски
трошкови. Из графикона уочавамо да се разлике између највиших и најнижих
субвенционисаних вриједности за исте породице крећу више од десет пута. Због
материјалне угрожености лица смјештених у колективне алтернативне центре
предвиђено је да се по пројекту ЦЕБ 2 истима обезбиједе потпуно опремљене СЈСС
са свим потребним намјештајем и уређајима. Моментом усељења у СЈСС корисници
колективног алтернативног смјештаја губе права субвенционисања свих режијских
трошкова, те по Закону могу остварити само право на субвенционисање закупнине,
при чему је њихов материјални статус остао непромијењен.
Током проведених интервјуа у РСРЛМ истакнуто је да нико од корисника СС из реда
ИРЛ неће моћи остати стамбено незбринут у ССС због неизмиривања режијских
трошкова. По њиховим ријечима, основна права корисника СС из реда ИРЛ проистичу
из законске регулативе која се тиче трајног стамбеног збрињавања наведене
категорије СС и која је претходила Закону, тако да одредбе истог имају секундарни
значај када је у питању ова категорија корисника СС. Међутим, ЈЛС, као власници
СЈСС, не могу дозволити искључивање електричне енергије, воде, гријања итд. због
нередовног плаћања истих јер сви неизмирени режијски трошкови коначно падају на
терет власника СЈСС. Наведено указује да недовршена и недоречена правна
регулатива која се тиче субвенционисања закупнина и других трошкова становања у
ССС представља један од узрока проблема неплаћања наведених трошкова од
стране најугроженијих лица из реда ИРЛ, што може довести до бржег пропадања
СЈСС.
На основу Стратегије и донесених ПЗА СС ЈЛС су дужне да организују контролу
коришћења СЈСС и успоставе надзор и мониторинг над коришћењем СЈСС. Од седам
ЈЛС које имају изграђене и усељене ОСС, двије ЈЛС успоставиле су потпуну контролу
и надзор над коришћењем СЈСС, а једна дјелимичну. Контролом се утврђују: број
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корисника по свакој СЈСС, стање свих СЈСС, заједничких дијелова ОСС, намјештаја
и уређаја (ЦЕБ 2), припадајућег простора око ОСС итд.
Графикон 7. Организовање надзора и мониторинга над коришћењем СЈСС
2
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Извор: Интервјуи у ЈЛС, обилазак ОСС од стране ревизорског тима

Током обиласка ОСС од стране ревизорског тима уочене су посљедице
неорганизовања ефикасног надзора и мониторинга над коришћењем ССС, које нису
биле познате службеницима из ЈЛС који обављају послове СС. Наведене посљедице
односе се на сљедеће:




3.3.2.

неусељене поједине СЈСС од стране корисника који су преузели кључеве и по
Закону били дужни уселити се у року од 60 дана;
извршене промјене ентеријера на појединим ЈСС без знања и сагласности ЈЛС
(уграђене ролетне, клима-уређаји, застакљени балкони, извршене одређене
промјене на фасади итд.);57
разне кварове и мањкавости по појединим СЈСС, за које службеници нису
знали;
неодржавање станова од стране појединих корисника.
Одржавање стамбених јединица социјалног становања

Активности на праћењу квалитета изграђених ОСС и правовремено отклањање
уочених недостатака од великог су значаја за очување њихове употребне вриједности
и продужење трајања. Власник ОСС дужан је да из посебног фонда, формираног из
средстава закупнине, врши и финансира одржавање заједничких дијелова и уређаја
зграде.58 У наведену категорију трошкова спадају, између остaлог, и:






57
58

редовно одржавање чистоће заједничких просторија;
редовно плаћање утрошка електричне енергије у заједничким дијеловима и
уређајима зграде;
одржавање расвјете и других електричних уређаја (замјена сијалица,
прекидача, утичница, звона, свјетиљки, интерфона и сл.), као и одржавање
вањске расвјете која припада згради;
редовни сервиси лифта;
чишћење септичких јама итд.

Прилог 7. Промјене извршене на ОСС без знања власника
Правилници о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања
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ЈЛС су такође обавезне59 да из посебног фонда, формираног из средстава закупнине,
финансирају и инвестиционо одржавање СЈСС, и то уградњу, поправку или замјену:
гријања, телефонских и електро-инсталација, водоводних и канализационих
инсталација те других радова којима се обезбјеђује функционалност и употребљивост
наведених СЈ.
Прегледом пословне документације и путем проведених интервјуа утврђено је да
одржавање ОСС није у потпуности организовано у ЈЛС из узорка, иако је од изградње
и усељења појединих ОСС протекло девет година. Мада је одржавање ОСС правно
готово идентично устројено,60 током посјете ЈЛС уочене су различите праксе у
погледу наведене активности.
Табела 12. Одржавање ОСС у ЈЛС
Вриједност
издатака у
КМ
327

Објекат
усељен

Број
корисника

2020.

43

2012.

5

2018.

48

Градишка

2020.
2020.

32
32

1.719

4.

Дервента

2020.

30

2.533

Трошкови електричне енергије и
набавка комуналног контејнера

Модрича

2018.

20

5.

22.328

Трошкови електричне енергије,
одржавања и преправке система
етажног гријања

РБ

ЈЛС

1.

Бањалука

2.

Приједор

3.

6.

Бијељина

7.

Братунац
Укупно:

13.615

2020.

15

2015.
2016.
2020.
2020.
2020.

16
12
5
17
29

2020.
2011.

1
32

-

337

40.522

Опис издатака
Трошкови воде
Трошкови електричне енергије,
воде, чишћења и поправке
заједничких
просторија
и
стубишта и одржавање лифта
Трошкови електричне енергије

Извор: Књиговодствена документација и евиденције у ЈЛС

Од седам ЈЛС само је Град Приједор из средстава закупнине финансирао одржавање
заједничких дијелова и уређаја зграде како је предвиђено Правилником о начину
управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања. Четири ЈЛС
дјелимично су финансирале одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде у
односу на одредбе наведеног правилника, док двије ЈЛС нису уопште вршиле
финансирање обавезујућих издатака. Од 18 ОСС на два објекта у потпуности је
финансирано одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде, на осам дјелимично,
док на осам објеката није вршено финансирање наведених издатака. Значајно је

59
60

Правилници о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања
Правилници о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања
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напоменути да су три ОСС са 60 СЈСС, на којима уопште није вршено финансирање
трошкова одржавања од стране власника, усељена у периоду 2011–2016. године.
Нередовно и непотпуно одржавање ОСС од стране власника утиче на смањење
вијека трајања истих, а дио горенаведених трошкова преноси се на терет корисника
СС.
Током обиласка ОСС и проведених интервјуа са корисницима СС уочене су различите
праксе самоорганизованости у погледу финансирања и одржавања заједничких
дијелова и уређаја зграде у ЈЛС које нису извршавале своје обавезе или их нису
извршавале у потпуности. У појединим објектима корисници су организовани у кућне
савјете и редовно на мјесечном нивоу издвајају одређени новчани износ за наведене
намјене.61 У другим објектима корисници сами одржавају заједничке просторије и
припадајући вањски дио објекта, у неким ОСС одржавање је спорадично или се
уопште не врши. Плаћање електричне енергије за заједничке просторије од стране
корисника СС у ЈЛС које не извршавају наведену обавезу организовано је по принципу
етажног власништва.
При коришћењу стана корисник услуга СС дужан је поступати са пажњом доброг
домаћина, у складу са Стратегијом, ПЗА СС, закљученим уговором и правилима
кућног реда. Корисник је дужан организовати текуће одржавање стана и сносити дио
датих трошкова,62 у циљу очувања затечених вриједности стана, односно зграде као
цјелине, као и спречавања настанка штете другим станарима. Приликом обиласка
појединих објеката и СЈСС уочене су различите праксе у вези са одржавањем станова
од стране корисника истих. Уз већи број одржаваних станова уочено је да постоји и
одређен број станова које корисници не одржавају на начин предвиђен
горепоменутим актима или их уопште не одржавају.
Од укупних издатака на одржавање ОСС око 55% односи се на општину Модрича, која
је једина вршила и инвестиционо одржавање ОСС. Утрошена средства односе се на
преправке система гријања, усљед пропуста у фази пројектовања. Проблеми везани
за пројектна рјешења гријања настали су и на ОСС у граду Бијељина, гдје још увијек
није пронађено рјешење за наведени проблем.
На основу анализе пословне документације и проведених интервјуа уочени су и
проблеми у комуникацији с извођачем радова ОСС у периоду датих гарантних рокова
на квалитет изградње ОСС и уграђених материјала, забиљежени у општини Модрича
и граду Бањалука.

Прилог 8. Прикупљање средстава за одржавање заједничких просторија у ОСС
У послове текућег одржавања стана, између осталог, спадају: редовни прегледи и
сервисирање инсталација водовода и канализације од прикључка на вертикали зграде до
прикључка на санитарни уређај у стану, поправка или замјена дијелова електричних
инсталација у стану, дезинсекција и дезинфекција стана, кречење просторија у стану,
поправка или замјена окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање просторија у
стану, одржавање хигијене у стану итд. (Стратегија)
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Табела 13. Вријеме чекања на отклањање кварова и недостатака у гарантном року

ОСС
усељени

07.12.2018.

Послан
захтјев
извођачу за
отклањање
кварова и
недостатака
30.09.2019.

Извођач
приступио
отклањању
кварова и
недостатака
НЕ

Послан
допис
РСРЛМ
везан за
проблеме
на ОСС
04.02.2021.

Представник
РСРЛМ
посјетио ОСС

02.06.2021.

Сачињен
записник о
стању
СЈСС

08.06.2021.

Извор: Пословна документација Општине Модрича

Прегледом документације везане за одржавање ОСС у општини Модрича уочено је
дуго вријеме чекања на отклањање кварова и недостатака на ОСС, који сачињавају
11 кућа са по два стана изграђених по пројекту ЦЕБ 2 и усељених у децембру 2018.
године. Иако је Општина Модрича у гарантном року од годину дана обавијестила
извођача радова о уоченим кваровима и недостацима на ОСС, нису предузете
активности на њиховом отклањању. Од усељења ОСС до изласка на терен и
записничког констатовања стања ОСС од стране представника Општине Модрича и
Републичке дирекције за обнову и изградњу, као надзорног органа при изградњи
наведених објеката, протекло је око двије и по године.
Из обављених интервјуа са једним бројем корисника ССС, као и посматрањем стања
ОСС, уочени су одређени недостаци, од којих је најозбиљнији постојање влаге на
зидовима у појединим СЈСС.63 Неправовремено поступање по уоченим недостацима
смањује вриједност СЈСС, њихов вијек трајања, као и квалитет живљења у истим.
Кратак гарантни рок од једне године на изграђене ОСС проузроковао је неотклањање
одређених кварова и недостатака на ОСС и у граду Бањалука. Током проведених
интервјуа утврђено је да постоје одређени недостаци на ОСС који нису отклоњени у
гарантном року, а тичу се, између осталог: уласка оборинских вода кроз вентилационе
цијеви у поједине станове, појаве влаге у подрумима итд.
Пошто управљање ОСС у себи садржи и институт одржавања, могуће је збирно
приказати све активности које су проводиле ЈЛС, а наведене су у Поглављу 3.3. овог
извјештаја. На основу приказаних налаза у наведеном поглављу утврђено је да од
седам ЈЛС из узорка само Град Градишка проводи све приказане активности
управљања ССС, од чега једну дјелимично.64 Пет ЈЛС дјелимично проводе наведене
активности, док једна ЈЛС уопште не проводи активности управљања ССС.

63
64

Прилог 9. Влага у ОСС
Прилог 10. Проведене активности на управљању ОСС у ЈЛС
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4.

ЗАКЉУЧЦИ

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију
учинка на тему „Функционисање система социјалног становања“, са сврхом да испита
да ли се наведени систем на простору Републике Српске ефикасно успоставља и
развија у циљу стамбеног збрињавања рањивих категорија друштва које нису у
могућности да себи oбезбиједе пристојно становање.
На основу презентованих налаза ревизија је донијела закључке. Основни закључак
ове ревизије учинка је сљедећи: Систем социјалног становања није у потпуности
правно и институционално успостављен на комплетном подручју Републике
Српске, при чему његово функционисање прате бројни ризици, који утичу на
ефикасност наведеног система. У складу са основним закључком утврђени су и
појединачни закључци.
4.1. Правни оквир неопходан за ефикасно функционисање система социјалног
становања не успоставља се динамиком и на начин предвиђен Законом о
социјалном становању Републике Српске, што је довело до тога да наведени
систем није у потпуности правно успостављен у пола јединица локалне
самоуправе.
Налази ревизије показују да двије године од доношења Закона о социјалном
становању Републике Српске пола јединица локалне самоуправе нису донијеле
обавезујућа подзаконска акта. Такође, нису донесене стратегије социјалног
становања са исказаним основним стратешким и оперативним циљевима социјалног
становања, као ни акциони планови са конкретним мјерама за провођење наведених
стратегија на локалном нивоу, што би допринијело ефикаснијем функционисању и
развоју система социјалног становања. Осим изражене спорости у успостављању
правног оквира на локалном нивоу, ни његова примјена није у потпуности заживјела.
Поред наведеног, и донесени правни оквир система социјалног становања испољава
одређене мањкавости у погледу усклађености, комплетности и доречености, што
такође утиче на ефикасност система социјалног становања. Недостатак одређених
правних аката проузроковао је да један број изграђених стамбених јединица за
смјештај избјеглих и расељених лица по принципу социјалног становања није могуће
укључити у систем социјалног становања.
И поред доношења Закона о социјалном становању Републике Српске, стамбено
збрињавање рањивих категорија друштва не врши се на јединствен начин по
принципу социјалног становања. Паралелно се примјењује и претходна правна
регулатива, која је била основ за трајно стамбено збрињавање наведених категорија.
4.2. Институционални оквир неопходан за ефикасно функционисање система
социјалног становања није успостављен на начин предвиђен Стратегијом
социјалног становања у Републици Српској, што је утицало на ефикасност
функционисања система социјалног становања.
Налази ревизије показују да само Републички секретаријат за расељена лица и
миграције и незнатан број јединица локалне самоуправе из узорка имају
систематизоване послове социјалног становања, што је једна од основних
претпоставки за ефикасно управљање изграђеним објектима социјалног становања,
те за ефикасно функционисање система социјалног становања. Такође, комуникација
између Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и одређених
јединица локалне самоуправе у вези са функционисањем система социјалног
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становања, као и комуникација унутар појединих јединица локалне самоуправе, није
на нивоу који обезбјеђује ефикасност наведеног система.
Централни регистар социјалног становања није успостављен, што, уз непостојање
поузданих и потпуних база података и евиденција о подацима битним за ефикасно
функционисање система социјалног становања, додатно отежава функционисање
наведеног система.
Такође, није оформљен Савјет за имплементацију Стратегије социјалног становања
у Републици Српској, који би усмјеравао и координисао цијели процес, укључујући
кључне учеснике у систему социјалног становања и друге заинтересоване стране у
циљу осигурања ефикасне реализације наведене стратегије.
4.3. Активности на повећању и унапређивању фонда стамбених јединица
социјалног становања нису вршене на начин предвиђен Стратегијом социјалног
становања у Републици Српској, Акционим планом за провођење наведене
стратегије и другим документима везаним за наведену област.
Налази ревизије показују да постојећи број стамбених јединица социјалног
становања није довољан за смјештај једне категорије корисника социјалног
становања (од укупно 15), што представља ограничавајући фактор за
функционисање и развој система социјалног становања. Након доношењу Закона о
социјалном становању Републике Српске није уведен трајан и стабилан извор
финансирања изградње стамбених објеката социјалног становања, нити су
обезбијеђена средства за изградњу наведених објеката на други начин, предвиђен
Стратегијом социјалног становања у Републици Српској.
Гаранција извођача радова на квалитет свих изведених радова и уграђених
материјала на већини објеката социјалног становања уговорена је у року краћем од
минимално прописаног, што је проузроковало повећање трошкова одржавања у
појединим јединицама локалне самоуправе.
Осим изражених проблема и потешкоћа везаних за увођење трајног и стабилног
извора финансирања изградње стамбених јединица социјалног становања, ни
постојећи потенцијал за повећање стамбеног фонда социјалног становања није
коришћен на начин предвиђен Стратегијом социјалног становања у Републици
Српској, Акционим планом за провођење наведене стратегије, као и другим
документима везаним за наведени систем. Налази ревизије показују да стамбене
јединице за смјештај расељених и избјеглих лица, којима је располагао Републички
секретаријат за расељена лица, нису коришћене за повећање стамбеног фонда
социјалног становања, већ је корисницима стамбених јединица из наведене
категорије омогућен њихов откуп.
Јединице локалне самоуправе са мање израженим потребама за смјештај корисника
социјалног становања основале су или повећале стамбени фонд социјалног
становања стамбеним јединицама у власништву. С друге стране, јединице локалне
самоуправе са статусом града, које имају изражене потребе за повећањем стамбеног
фонда, нису проводиле наведену активност, већ су организовале откуп постојећих
стамбених јединица које су у претходном периоду користила избјегла и расељена
лица као алтернативни смјештај.
4.4. Није успостављена потпуна контрола управљања стамбеним објектима
социјалног становања у јединицама локалне самоуправе, што утиче на
ефикасност система социјалног становања.
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У оквиру осам активности битних за институт управљања, које је ревизија
анализирала, само је једна јединица локалне самоуправе проводила све неопходне
активности. Дио јединица локалне самоуправе није укњижио власништво над
стамбеним јединицама социјалног становања, док један дио није књиговодствено
евидентирао наведене стамбене јединице или припадајући намјештај и уређаје. У
јединицама локалне самоуправе из узорка није организован надзор и мониторинг над
већином објеката социјалног становања, што је један од основних предуслова
ефикасне контроле над коришћењем наведених објеката.
Већина јединица локалне самоуправе није отворила намјенски рачун или подрачун за
прикупљање закупнина од корисника социјалног становања, што је отежало ефикасну
контролу прихода и расхода и довело до ненамјенског трошења прикупљених
средстава. Изражене су разлике у ефикасности наплате закупнина по појединим
јединицама локалне самоуправе, од потпуне наплате до сасвим ненаплаћених
закупнина, што утиче на ефикасност одржавања одређених објеката социјалног
становања.
Вриједност субвенционисања закупнина и осталих трошкова становања корисника
социјалног становања знатно је мања у односу на вриједност субвенционисања
наведених трошкова истих породица (појединаца) претходно смјештених у
колективним и индивидуалним алтернативним центрима, што неповољно дјелује на
редовно измиривање режијских трошкова и закупнине, као и на животни стандард
појединих корисника. Такође, поједине јединице локалне самоуправе још увијек нису
одобриле субвенционисање поменутих трошкова одређеним корисницима наведених
услуга.
4.5. Изостала је потпуна контрола одржавања стамбених јединица социјалног
становања у циљу очувања њихове вриједности.
Потпуно финансирање одржавања заједничких дијелова и уређаја зграде, како је
предвиђено одговарајућим подзаконским актима, вршила је једна јединица локалне
самоуправе. Већина јединица локалне самоуправе дјелимично је финансирала
одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде, док мањи дио власника уопште
није финансирао наведена одржавања на знатном броју објеката социјалног
становања. Непотпуно одржавање објеката социјалног становања од стране
власника негативно утиче на очување њихове вриједности, при чему је дио
горенаведених издатака пренесен на терет корисника социјалног становања.
Tекуће одржавање станова од стране корисника услуга, у циљу очувања затечених
вриједности, није вршено у свим стамбеним јединицама социјалног становања.
Кратки уговорени рокови гаранције на квалитет изведених радова и уграђених
материјала проузроковали су да одређени кварови и недостаци на појединим
објектима социјалног становања нису отклоњени од стране извођача радова. Такође,
и кореспонденција појединих јединица локалне самоуправе и Републичког
секретаријата за избјегла лица и миграције, као и њихове активности на отклањању
наведених кварова и недостатака на појединим објектима социјалног становања,
трајале су дуго те нису допринијеле отклањању насталих штета, ни успостављању
одређеног стандарда становања у тим објектима.
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5.

ПРЕПОРУКЕ

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије учинка.
Препоруке се упућују Влади Републике Српске, Републичкoм секретаријату за
расељена лица и миграције и јединицама локалне самоуправе.
Провођењем ових препорука могуће је унаприједити ефикасност система социјалног
становања у Републици Српској у циљу стамбеног збрињавања рањивих категорија
друштва које нису у могућности да себи oбезбиједе пристојно становање.
Препоруке за Владу Републике Српске и Републички секретаријат за расељена
лица и миграције:
5.1. Потребно је да Влада Републике Српске обезбиједи јединствен приступ
стамбеном збрињавању категорија становништва обухваћених Законом о
социјалном становању Републике Српске.
Неопходно је успоставити јединствен приступ у вези са стамбеним збрињавањем
избјеглих и расељених лица и других категорија обухваћених системом социјалног
становања. У недостатку редовних извора финансирања изградње објеката
социјалног становања, постојећи потенцијал стамбених јединица у власништву Владе
Републике Српске потребно је користити у складу са стратешким и планским
документима, у циљу повећања стамбеног фонда социјалног становања.
5.2. Потребно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције
предузме активности на комплетирању, усклађивању, допуни и измјени
правног оквира у области социјалног становања, те да их предложи Влади
Републике Српске.
Неопходно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције у сарадњи
са јединицама локалне самоуправе организује провођење неопходних активности у
циљу комплетирања правног оквира на цјелокупном подручју Републике Српске.
За функционисање система социјалног становања битно је да дио правне регулативе
која дефинише институт субвенционисања закупнине и других трошкова становања
буде међусобно усклађен и јасно дефинисан у погледу структуре издатака и
критеријума за остварење наведеног права. Приликом утврђивања наведеног
неопходно је сагледати присутне разлике у висини и структури поменутих
субвенционисања истих лица у статусу избјеглих и расељених лица и у статусу
корисника социјалног становања. На основу проведених активности потребно је
предложити Влади Републике Српске неопходне измјене законских и/или стратешких
аката у циљу њихове усклађености и ефикасности.
Такође је потребно да Републички секретаријат за расељена лица и миграције донесе
критеријуме о начину расподјеле средстава за субвенционисање закупнина и других
трошкова становања из буџета, како би омогућио реализацију средстава издвојених
за наведене сврхе.
Неопходно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције, у сарадњи
с одређеним министарствима и институцијама Владе Републике Српске, од
надлежних институција БиХ прибави потребна акта којим ће се омогућити пренос
власништва на јединице локалне самоуправе објеката изграђених за стамбено
збрињавање лица из колективних центара по пројекту Фонда за повратак БиХ. По
окончању процеса укњижавања поменутих стамбених јединица у власништво
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јединица локалне самоуправе потребно је извијестити Владу Републике Српске о
проведеним активностима.
5.3. Потребно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције у
оквиру својих надлежности успостави институционални оквир у области
социјалног становања.
Неопходно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције успостави
Централни регистар социјалног становања, са свим подацима битним за ефикасно
управљање системом социјалног становања. У сарадњи с јединицама локалне
самоуправе треба извршити обуку њихових службеника за вођење наведеног
регистра, те успоставити бољу комуникацију са локалним властима у циљу
ефикаснијег функционисања система социјалног становања.
Такође је потребно формирати Савјет за имплементацију Стратегије социјалног
становања у Републици Српској, који би усмјеравао и координисао активности у вези
са системом социјалног становања у циљу осигурања ефикасне реализације
наведене стратегије.
5.4. Потребно је да Републички секретаријат за расељена лица и миграције
закључивање уговора о изградњи објеката социјалног становања и праћење
њихове реализације усклади са важећом правном регулативом.
При изградњи објеката социјалног становања неопходно је с изабраним извођачем
радова гаранцију на квалитет свих изведених радова и уграђених материјала
уговорити у року не краћем од минимално прописаног. Послове надзора над
квалитетом свих изведених радова и уграђених материјала потребно је уговарати и
организовати на начин који обезбјеђује ефикасно отклањање недостатака прије
извршеног техничког пријема објеката. Такође је неопходно да Републички
секретаријат за расељена лица и миграције, као уговарач послова изградње
наведених објеката, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе прати процес
отклањања недостатака и кварова идентификованих у гарантном року.
Препоруке за јединице локалне самоуправе
Потребно је да јединице локалне самоуправе, у складу са својим надлежностима,
предузму активности на унапређивању функционисања система социјалног
становања на начин да:
5.5. Комплетирају, ускладе и допуне правни и успоставе неопходан
институционални оквир у области социјалног становања на својим подручјима.
Неопходно је да јединице локалне самоуправе у сарадњи са Републичким
секретаријатом за избјегла лица и миграције донесу обавезујућа подзаконска акта,
стратегије социјалног становања и акционе планове са конкретним мјерама за
провођење наведених стратегија, у циљу развоја система социјалног становања на
својим подручјима.
Потребно је, у сарадњи са Републичким секретаријатом за избјегла лица и миграције,
правну регулативу која се тиче субвенционисања закупнине и других трошкова
становања јасно дефинисати у погледу структуре издатака и критеријума за
остварење наведеног права, у циљу ефикасне примјене наведеног института. Такође,
потребно је преиспитати и другу правну регулативу на локалном нивоу те извршити
неопходне измјене и допуне.
Нужно је, у оквиру постојећих капацитета, систематизовати неопходна радна мјеста
или послове социјалног становања у циљу ефикасног обављања послова управљања
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објектима социјалног становања. Нужно је побољшати комуникацију како унутар
локалних управа, тако и са Републичким секретаријатом за избјегла и расељена лица,
што ће допринијети бољем функционисању система социјалног становања.
5.6. На својим подручјима успоставе јединствен приступ стамбеном
збрињавању избјеглих и расељених лица и других категорија становништва
обухваћених Законом о социјалном становању Републике Српске.
Неопходно је да јединице локалне самоуправе на својим подручјима јединствено
поступају по основу стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица, као и других
категорија становништва обухваћених Законом о социјалном становању Републике
Српске.
Изградњу објеката социјалног становања потребно је вршити на подручјима која
обезбјеђују одрживост одређеног стандарда становања у наведеним објектима,
дефинисану Стратегијом социјалног становања у Републици Српској и подзаконским
актима у наведеној области. Станарима објеката социјалног становања изграђених
изван урбаних подручја јединица локалне самоуправе потребно је обезбиједити
одређени стандард становања, те доступност јавних и осталих услуга.
5.7. Постојећи потенцијал стамбених јединица у свом власништву користе за
повећање стамбеног фонда социјалног становања, на начин предвиђен
стратешким и планским документима.
У недостатку редовних извора финансирања изградње објеката социјалног
становања, потребно је постојећи потенцијал стамбених јединица у циљу повећања
стамбеног фонда социјалног становања користити у складу са стратешким и
планским документима. Неопходно је да све јединице локалне самоуправе на чијим
су подручјима изграђени стамбени објекти за смјештај лица из колективних центара у
оквиру Фонда за повратак БиХ по добијању потребног документа на основу кога ће
постати власници наведених објеката исте уведу у систем социјалног становања.
У складу са израженим потребама за повећање стамбеног фонда социјалног
становања, потребно је идентификовати све стамбене јединице (непотраживе
станове, станове и друге објекте у власништву итд.) на подручјима јединица локалне
самоуправе које се могу користити за повећање наведеног фонда.
5.8. Успоставе потпуну контролу управљања стамбеним објектима социјалног
становања на својим подручјима.
Потребно је успоставити потпуну контролу управљања стамбеним објектима
социјалног становања у циљу ефикасног функционисања система социјалног
становања, уз свеобухватну примјену стратешких и подзаконских аката који
дефинишу наведени институт. У оквиру наведеног потребно је:






48

завршити процес укњижавања власништва над стамбеним јединицама
социјалног становања;
књиговодствено евидентирати наведене јединице и припадајући намјештај и
уређаје;
отворити намјенски рачун или подрачун за прикупљање закупнина од
корисника социјалног становања;
обезбиједити ефикасну контролу прихода и расхода;
организовати потпуну наплату закупнина;
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у сарадњи са Републичким секретаријатом за избјегла лица и миграције
обезбиједити субвенционисање закупнина и других трошкова становања за
угрожене кориснике социјалног становања;
организовати надзор и мониторинг над коришћењем објеката социјалног
становања.

Потребно је обезбиједити потпуно и стално финансирање одржавања заједничких
дијелова и уређаја објеката социјалног становања, као и инвестиционог одржавања у
циљу очувања њихове вриједности.
Неопходно је у сарадњи са Републичким секретаријатом за избјегла лица и миграције
организовати и извршити све поправке/преправке на објектима социјалног становања
настале усљед неадекватних пројектних рјешења.
У комуникацији са корисницима социјалног становања треба обезбиједити да исти
одржавање станова редовно обављају на нивоу који осигурава очување затечених
вриједности.

Вођа ревизорског тима
Момир Црњак, с.р.
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6.

ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ

Прилог број 1. Листа референци – попис аката
Листа референци – попис аката
1. Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 21/92 –
пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02,
69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

50

Закон о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 54/19);
Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12,
90/16 и 94/19);
Закон о Фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 28/13);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16);
Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16);
Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11);
Закон о престанку примјене Закона о коришћењу напуштене имовине („Службени
гласник Републике Српске“, број 16/10);
Закон о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17 и
112/19);
Закон о извршењу одлука комисије за имовинске захтјеве расељених лица и
избјеглица („Службени гласник Републике Српске“, број 31/99 и 65/01);
Закон о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/05 и 52/12);
Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18);
Закон о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број
18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16);
Закон о државним становима на којима не постоји станарско право („Службени
гласник Републике Српске“, број 98/11);
Стратегија развоја социјалног становања у Републици Српској 2020–2030.
године;
Акциони план Стратегије развоја социјалног становања у Републици Српској за
период 2020–2025. године;
Стратегија непрофитно-социјалног становања Града Бања Лука 2015–2020.
године;
Стратегија непрофитно-социјалног становања у граду Приједору 2013–2017.
године;
Правилник о критеријумима и поступку одабира корисника, додјели, начину и
условима коришћења стамбених јединица у вишестамбеним зградама
изграђеним у оквиру регионалног стамбеног програма („Службени гласник БиХ“,
број 18/16);
Правилник о начину остваривања алтернативног смјештаја („Службени гласник
Републике Српске“, број 96/13);
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21. Правилници ЈЛС о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања;
22. Правилници ЈЛС о начину управљања и одржавања стамбених јединица
социјалног становања;
23. Одлуке о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и
набављених средствима Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 64/19, 55/20 и 77/20);
24. Одлука Владе РС број 04/1-012-2-2062/20, од 30.07.2020. године;
25. Одлуке ЈЛС о фонду стамбених јединица социјалног становања;
26. Одлуке ЈЛС о висини закупнине;
27. Одлуке ЈЛС о поступку субвенционисања закупнине за станове из фонда
социјалног становања;
28. Процедуре за рад Комисије за идентификацију и верификацију корисника
стамбеног збрињавања у оквиру Пројекта „Затварање колективних центара и
алтернативног смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења ЦЕБ 2“
(Процедуре број 26.04-07-410/14);
29. Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ“, број 18/77);
30. Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника,
новембар 2012. године;
31. Информација о текућим активностима МИРЛ РС у имплементацији пројеката у
области социјалног становања, март 2017. године;
32. Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања
избјеглица, расељених лица и повратника, мај 2017. године;
33. Општа декларација о људским правима (Генерална скупштина Уједињених
нација, 1948. године);
34. Приручник за непрофитно социјално становање, Catholic relief services, децембар
2014. године;
35. Релевантни закључци Владе Републике Српске;
36. Стратешки, плански и регулаторни оквир држава у окружењу;
37. Одлуке, рјешења, записници, дописи, евиденције, извјештаји, информације и
друга релевантна документација надлежних институција.
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Прилог број 2. Број потребних и укључених СЈСС у ЈЛС
ЈЛС
РБ

Потребан
број СЈ
cca

тачно

Број СЈ укључених
у фонд СС

1.

БИЈЕЉИНА

2.

БАЊАЛУКА

3.

БРАТУНАЦ

4.

ГРАДИШКА

180

96

5.

ДЕРВЕНТА

150

30

6.

МОДРИЧА

7.

ПРИЈЕДОР

8.

ТРЕБИЊЕ

89

89
48

400
52

50

52

37
109

300
48

48

УКУПНО:
509
1030
239
Извор: Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
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Прилог број 3. СЈСС укључене у СС

Извор података: Одлуке ЈЛС о фонду СЈСС
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Прилог број 4. Откуп станова Владе РС којима је располагао РСРЛМ

РБ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ЈЛС

Требиње
Вишеград
ИНС (Лукавица)
Пале
Фоча
Гацко
Невесиње
Љубиње
Трново
Сребреница
Братунац
Соколац
Приједор
Бијељина
Бањалука
Милићи
Модрича
Билећа
Лакташи
Котор Варош
Добој
Дервента
Власеница
Хан Пијесак
Угљевик
Зворник
Ново Горажде
Чајниче
Рудо
Калиновик
Укупно:

Oткупљени станови Владе РС у
ревидираном периоду
2018.

2019.

2020.

2021.

21

39
12

51
61
25

16

5

3

8

19

11

16

2
4

13
2
1
2

4

5

1
40

93

157

31

Укупно
по ЈЛС

127
73
33
0
19
0
0
0
0
35
0
0
2
4
0
0
13
0
2
5
2
0
0
0
5
0
0
1
321

Извор података: Помоћне књиге РСРЛМ – Искњижавање основних средстава
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Станови
Владе РС
којима
располаже
РСРЛМ
57
105
43
28
16
22
21
5
2
6
16
28
63
49
19
4
16
11
17
2
4
8
6
2
8
0
4
5
4
5
576
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Прилог број 5. Откуп непотраживаних станова којима је располагао РСРЛМ

Извор података: Помоћне књиге РСРЛМ – Искњижавање основних средстава
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Прилог број 6. Закључени уговори са корисницима СС
РБ

ЈЛС

Година
усељења ОСС

Година закључивања
уговора с корисницима СС

1.

Бањалука

2020.

2020.

2.

Приједор

3.

Градишка

4.

Дервента

5.

Модрича

6.

Бијељина

7.

Братунац

2012.
2018.
2020.
2020.
2020.
2018.
2020.
2015.
2016.
2020.
2020.
2020.
2020.
децембар 2011.

2012.
2018.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2015.
2016.
2020.
2020.
2020.
2020.
уговори нису закључени

Извор: Пословна документација и евиденције у ЈЛС

Прилог број 7. Промјене извршене на ОСС без знања власника

Извор: Лични увид ревизора током обиласка ОСС
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Прилог број 8. Прикупљање средстава за одржавање заједничких просторија у ОСС

Извор: Лични увид ревизора током обиласка ОСС
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Прилог број 9. Влага у ОСС

Извор: Лични увид ревизора током обиласка ОСС
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Прилог број 10. Проведене активности на управљању ОСС у ЈЛС

РБ

ЈЛС

Систематизовани
послови СС

Укњижавање
Књиговодствено
Књиговодствено
ОСС у катастар
евидентирање
евидентирање ОСС
непокретности
намјештаја у ОСС

Отворен намјенски
рачун или
Наплата Организовано Субвенционисање
подрачун за
закупнине одржавање ОСС
закупнине
наплату закупнине

Успостављен
надзор и
мониторинг

ДА/НЕ

ДА/НЕ/У ТОКУ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ/ДЈЕЛ.

ДА/НЕ

ДА/НЕ/ДЈЕЛ.

1 Градишка

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДЈЕЛ.

ДА

ДА

2 Дервента

НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДЈЕЛ.

ДА

НЕ

3 Модрича

НЕ

ДА

ДА

ДА

НЕ

НЕ

ДЈЕЛ.

ДА

ДА

4 Бијељина

ДА

У ТОКУ

ДА

НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5 Приједор

НЕ

У ТОКУ

НЕ

-

НЕ

ДА

ДА

ДА

ДЈЕЛ.

6 Бањалука

НЕ

ДА

НЕ

-

НЕ

ДА

ДЈЕЛ.

НЕ

НЕ

7 Братунац

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Извор података: Пословна документација и евиденције у ЈЛС
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