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„СТАМБЕНА ПОЛИТИКА“-ПРЕДЛОГ ЈЕДНЕ ОД МЕРА 

ГРАД БЕОГРАД ЋЕ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ПОСЛА ПРЕУЗЕТИ ОТПЛАТУ СТАМБЕНОГ 

КРЕДИТА. 

Према ппдацима Удружеоа банака Србије на дан 31.01.2021. билп је пдпбренп 

132.193 стамбених кредита. Укупна вреднпст пдпбрених стамбених кредита изнпси пкп 

500 милијарди динара (4,2 милијарде евра), пд шега је у Бепграду пласиранп између 40 

и 50% пд свих пдпбрених стамбених кредита, пднпснп пкп 60.000, щтп знаши да је 

прпсешан изнпс стамбенпг кредита у Бепграду између 50 и 60.000 евра. (Наппмена: 

ради се п ппдацима дпступним на интернету. Укпликп би ппстпјала кпмуникација са 

Удружеоем банака Србије мпглп би се дпћи дп ташнпг брпја пдпбрених стамбених 

кредита, прпсешнпг изнпса месешне рате, кап и дп ппстптка и структуре дпцое у 

птплати стамбених кредита).  

Пп ппдацима Наципналне кпрппрације за псигураое стамбених кредита 

(НКОСК-а) 813 клијента не птплаћује редпвнп кредит и оихпви зајмпви су прпглащени 

дпспелим, щтп знаши да је НКОСК наставип да банкама исплаћује месешна задужеоа. 

Принуднп је прпдатп 477 неппкретнпсти. Овај брпј, међутим, не пбухвата самп станпве 

негп и ппслпвне прпстпре кпји су били предмет принудне прпдаје. 

Највище пглащених неппкретнпсти је у Бепграду - 108. У ппређеоу са некпликп 

гпдина раније, брпј некретнина на принуднпј прпдаји је маои - у пднпсу на рецимп 

2016. гпдину када их је самп у Бепграду билп 250. Тих гпдина стамбени кредити у 

дпцои шинили су прекп 10% укупнп пдпбрених кредита, а данас је тај прпценат пкп 6% 

пдстп. Од банака и оихпвих интерних прпписа зависи када ће хипптека бити 

активирана. Углавнпм се активирају када клијент дуже пд щест месеци не плаћа рате. 

Најшещћи узрпк дпцое у птплати кредита и, кпнашнп, престанка птплате истпг 

представља губитак ппсла једнпг или пба шлана ппрпдице. У тпм слушају, грађани првп 

активирају ущтеђевину, ппзајмљују нпвац да би птплаћивали рате стамбенпг кредита, 

али, кпнашнп, кад исцрпу све ппције нису вище у мпгућнпсти да птплаћују кредит, 

банка кредит прпглащава дпспелим, активирају хипптеку и изврщитеље, да би стан, на 

крају, бип принуднп прпдат, а ппрпдица се (шестп без прихпда щтп пнемпгућава и 

рентираое ппдстанарскпг стана) нащла на улици, без ишега, иакп је нпр. претхпднп 

дуги низ гпдина птплаћивала стамбени кредит. 

Овакве ситуације шестп изазивају лишне и ппрпдишне трагедије. Кап странка кпја 

прпмпвище солидарност, сматрамп да је пправданп да Демпкратска странка 

предлпжи финансијски инструмент кпји би људима који су остали без посла и запали 

у тешку егзистенцијалну ситуацију омогућио да барем задрже кров над главом.  
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Једнпставнп решенп пплитика би мпгла да сведе на тп да ГРАД БЕОГРАД ПРЕУЗИМА 

ОТПЛАТУ СТАМБЕНОГ КРЕДИТА У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ПОСЛА ЈЕДНОГ ИЛИ ОБА ЧЛАНА 

ПОРОДИЦЕ. 

Наравнп, пвп је симплификација. У реалнпсти механизам би бип слпженији и 

налагап би псниваое фпнда, фпндације или другпг прикладнпг правнпг ентитета пд 

стране Града Бепграда (у даљем тексту „Фпнд“). 

Такпђе, средства не би била бесповратна, негп би их странка враћала Фпнду 

или крпз увећану рату стамбенпг кредита пп налажеоу ппсла и преузимаоа птплате 

или крпз рате кпје би биле наплаћене пп измиреоу кпмплетнпг дуга банци. Остаје да 

се прецизира да ли би пва средства била бескаматна или уз извесну камату. (Укпликп 

би ппстпјала впља банака за сарадоу са Градпм на пвпм прпграму, све пвп би 

администрирале саме банке, укпликп би, међутим, пплитишка ситуација пвп 

пнемпгућила, кпмплетнп администрираое прпграма би преузеп Град.) 

За даљу детаљну разраду је питаое да ли би пвај Фпнд имап сппствену 

администрацију или би га ппслуживап Секретаријат за финансије и сл. 

 Прпграм ппдразумева ушещће Града Бепграда путем пвпг Фпнда, Наципналне 

службе за заппщљаваое и ппслпвних банака кпје су пдпбриле стамбене кредите. 

Мпгуће је вище нашина међуспбне кпмуникације (или некпмуникације) пвих 

прганизација и вище нашина администрираоа целпг ппступка, пд аутпматизпваних дп 

„аналпгних“ метпда. Мпдел би, пре свега, пдредила пплитишка ситуација, пднпст 

впљнпст НСЗ-а и банака да партиципарају у прпграму. 

 Овај прпграм ппдразумева ушещће ппслпвних банака са кпјима би се пптписали 

угпвпри кпји регулищу међуспбна права и пбавезе, административне детаље и сл. с 

пбзирпм да би Фонд рату стамбеног кредита уплаћивао директно банци, да би се 

спрешиле евентуалне злпупптребе и ненаменскп трпщеое нпвца. Ппнављамп, пд 

спремнпсти банака на сарадоу зависип би ташан мпдалитет трансфера рате стамбенпг 

кредита пд фпнда ка банци, администрираое кредита кад странка нађе ппсап и 

престане пптреба за ппдрщкпм Града и сл. 

 Такпђе, за успех пве пплитике неппхпднп је ушещће и Наципналне службе за 

заппщљаваое кпја впди евиденцију п незаппсленима и без шијег увереоа п 

незаппсленпсти, кпје би се издавалп за сваки месец, исплата рате пд стране Фпнда не 

би била мпгућа. Мпгуће злпупптребе су птклпоене на пвај нашин. Ушещће НСЗ-а мпже 

бити активнп и пасивнп, у зависнпсти пд пднпса између Града и Републике кпја је 

псниваш НСЗ-а. Активнп ушещће би ппдразумевалп кпмуникацију НСЗ-а са Градпм у 

циљу пружаоа дпказа п незаппсленпсти, дпк пасивнп ушещће ппдразумева да странка 

сама прибавља увереое п незаппсленпсти пд НСЗ-а и дпнпси га у надлежни прган 

Града. 

 У слушају да шлан ппрпдице (не нужнп лице на кпје гласи стамбени кредит) 

пстане без ппсла, уз прилпженп увереое п незаппсленпсти бип би дужан да пптпище 
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угпвпр са Фпндпм кпјим би били прецизирани услпви за пеузимаое птплата рата пд 

стране градскпг Фпнда. Градскпм пдлукпм би мпралп бити дефинисанп: 

-перипд у кпме је странка без ппсла кпји је квалификује за пвај прпграм (месец, два 

месеца или максимум три месеца) 

-максимални временски рпк на кпји Град преузима птплату рата стамбенпг кредита (6 

месеци, гпдину дана или дуже). 

-нашин ппвраћаја средстава (увећане рате или пп измиреоу дуга банци) 

-пстали услпви кпје странка мпра да испуни да би се квалификпвала за пву врсту 

ппмпћи.  

 

 Штп се тише пптребних средстава, дајемп их апрпксимативнп ппщтп не 

распплажемп ппдацима кпјима распплаже Удружеое банака Србије. 

 Узмимп да је прпсешна рата стамбенпг кредита у Бепграду 300 ЕУР, те да се пд 

пдпбрених цца 60.000 стамбених кредита прпблем са птплатпм стамбенпг кредита јави 

у пкп 5.000 слушајева. 

 У најгпрем сценарију сви кприсници стамбенпг кредита би били без ппсла целу 

бучетску гпдину щтп знаши да би Град на себе преузеп птплату свих 12 рата, щтп пп 

странци изнпси 300 евра x12месеци=3600 евра. 

 У слушају да се за ппмпћ Граду пбрати ппменутих 5.000 странака, укупан 

гпдищои трпщак за бучет Града би била 18 милипна евра, с тим щтп се прпграм мпже 

ппкренути и с маое средстава, рецимп 10 милипна евра, па се у зависнпсти пд стварне 

ситуације средства или умаое или ппвећају. 

Наппмена: идеална ситуација би била да је пвп прпграм на републишкпм нивпу, да се 

администрира путем НКОСК-а у име Републике, НСЗ-а и ппслпвних банака.  

 Како је ово, засад,мало вероватно, предлог је, стога, да се овај програм 

реализује у могућим оквирима, тј, надајмо се, од стране Града Београда за почетак. 

 


