
оЦена некретнина

Где желиш да живиш?



Водич за куповину стана
оЦена некретнина



оЦена некретнина

Како сами да изаберете стан:
• шта и како да гледате, а шта баш и не...

• где да куцкате, завирите, ослушнете...

• како да знате колико заиста вреди…

• да ли ће задржати вредност у наредним 

деценијама...

УКРАТКО... све оно што се не види у 

документацији, што вам не говоре ни продавци, 

ни агенти за некретнине, ни правници...



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

нажалост, 

најчешће су 

само две врсте 

некретнина 

у огласима:



оЦена некретнина

Основним прегледом некретнине (приликом једног обиласка 

простора са власником или агентом за некретнине) може се врло 

брзо оквирно оценити квалитет градње без бушења, рушења, 

скидања елемената. Тако за некренину коју разматрате за 

куповину или изнајмљивање, унапред знате квалитет градње, 

уграђених материјала, зидова, подова, плафона, фасаде… 

Можете да знате шта вас очекује приликом уређења некретнине, 

без обзира да ли је стара градња или новоградња. Једноставно, 

није исто ако вас иза тапета чека гипсани, гипс-картонски, зид од 

блокова од шљаке, зид од опеке, или зид од бетона… 

Различити параметри одређују и каснију цену уређења али и 

цену коришћења, уживања некретнине…
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ДИГРЕСИЈА

за папире вам 

треба правник...

за све остало 

ту смо ми
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Краћа листа онога што треба да 

посматрате када анализирате неку 

некретнину јесте све оно чега се сетите да 
вас занима, или што може бити проблем. 

С обзиром да је већ и тај списак подугачак, најбоље је да 

напишете листу на папиру који ћете носити приликом обиласка 

некретнине, или је имати крај себе док прегледате огласе. 

На њој ће, на пример, бити следеће ставке...
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ДИГРЕСИЈА

проблема је 

мали милион,

а сваки има још

толико решења
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Део града – уз све додатне параметре који су вама важни, као 

што су удаљеност од реке, посла, драгих људи и чланова 

породице, културних садржаја, итд.

Ближе окружење – све што чини неко место квалитетним за живот, 

од линија јавног превоза и доступности паркинга, преко 

доспутности разних садржаја (продавнице, банка, пекара, 

посластичарница, продавница здраве хране, већ према 

интересовањима), па до близине првих слободних јавних и 

рекреативних површина као што су игралишта, паркови, 

шеталишта, итд. Није занемарљива ставка ни терен јер многи 

делови града немогући су за пролазак колицима за бебе, за 

шетњу са децом или старим родитељима...
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ДИГРЕСИЈА

унутра гладац

а свуд около

јадац
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Микроклима – овде спадају орјентација стана и целе зграде, 

разлике температура у појединим деловима стана, или у стану и 

ходнику зграде (нешто ће зависити од квалитета самог стана, али 

ће нешто некад зависити и од зелених површина испред зграде, 

орјентације, осунчаности, сенки суседних објеката, итд). 

Имајте на уму да микроклиматски фактори могу знатно утицати 

на здравље, комфор и потрошњу енергије јер није исто живети на 

првом спрату изнад травњака, изнад парка са дрвећем, или изнад 

асфалтираног паркинга. Обратите пажњу и на развијеност 

топловодне мреже, близину саобраћајница, брзину протока 

саобраћаја, јер ће то у великој мери утицати на количину 

загађења услед грејања зими на дрва и угаљ или аутомобила.
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ДИГРЕСИЈА

једноставна

решења

по правилу су

најбоља
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Квалитет градње – погледајте када је зграда рађена, повежите 

године градње са тада доступним материјалима и конструктивним 

системима да тачно знате шта можете очекивати ако планирате 

да преграђујете стан или померате врата у зидовима. Покушајте 

да разазнате звукове и звучну изолацију зграде јер понекада 

елиминација звука једноставно није могућа (осим увођењем 

константног контра-звука који ће анулирати звукове зграде –

музичким уређајем или шумом кућних апарата у вашем стану).

Инсталације у згради – да ли има лифт, када су последњи пут 

мењане електро, водоводне и канализационе инсталације, да ли 

постоје проблеми са преоптерећењем мреже (не само у згради 

него и у целом крају), проверите притисак воде, напон струје, итд.
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ДИГРЕСИЈА

термо камера ЗНА

где су цеви, рупе, 

влага, цурења

Сазнај више >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/pregled-stana-kuce-termo-kamerom-procena-nekrenine/
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Квалитет (са)живота у згради – обратите пажњу на међуљудске 

односе у згради. То ћете лако уочити према изгледу улаза (поруке 

комшијама, обавештења и сл), према људима на које наиђете, 

према отирачима испред станова или сандучићима, итд. 

Једноставно, покушајте да осетите атмосферу 

вођени најситнијим детаљима које уочите. 

Да, живећете у свом стану, али стан је део зграде и део заједнице. 

Тамо где нема разумевања да је то тако, ту нема ни ваљаног 

живота, све и да купите „најдебља“ врата на свету да се оградите 

од комшија.



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

понекад 

једна више врата – у стану, 

значе више од 

пар квадрата више – у соби
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Сигурно смо нешто од „крупнијих“ ствари заборавили, али, 

дописаћемо кад се сетимо. 

А, сад кад сте прегледали оно 

на шта не можете баш да утичете, 

време је да прегледате и сам стан…
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ДИГРЕСИЈА

варијанте

димензије

скица намештаја

да можете и 

сами да се 

играте
Пример >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2017/05/29/stan-visnjicka-banja-42m2-dvosoban-iposoban/
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Број просторија и потенцијал распореда – могућност интеграције 

трпезарије са кухињом како би се дневна соба могла претворити 

у спаваћу родитељску уколико могућности не дозвољавају још 

једну собу на одређеној локацији; могућност преграђивања веће 

собе у две полусобе како би се раздвојио простор за свако од 

деце; распоред, структура и могућност застакљивања, отварања, 

или интеграције терасе или лође у стан (мада је ово увек ризично).

Организација просторија – могућност измештања ормара у 

ходнике и деганжмане како би се у малим собама направило 

више места; могућност коришћења одређеног комада 

намештаја (оног који већ имате, угаоних гарнитура, драгог 

антикварног намештаја)…
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ДИГРЕСИЈА

3Д модел у 

бесплатном софтверу 

да сагледате простор 

из сваког угла

Читај на сајту >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2017/03/12/besplatni-softver-za-projektovanje-3d-modeliranje-stan-kuca-enterijer/
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Квалитет свих елемената ентеријера – шта мора да се мења, 

шта може само да се префарба, шта се не исплати сачувати, 

шта се исплати избацити и заменити, коју динамику замене 

делова стана можете да направите (паркет по собама, кухиња, 

купатило), шта је најхитније, шта је скоро немогуће да урадите 

сами без договора са комшијама, итд.

Квалитет фасаде – нажалост, и овде мало шта можете учинити 

сами али можете размотрити могућности за унапређење 

фасаде, или бар за умањење негативних утицаја уколико не 

можете нешто много да промените (пример за ово су бетонске 

фасаде у неким блоковима Новог Београда, или у Железнику).



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

кад не знате како 

бисте тачно,

просто поређајте 

више решења 

једно уз друго
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Спољашњи елементи: терасе, лође, балкони, ограде – овде имате 

мало више могућности него са фасадом али и даље сте 

ограничени бројним факторима (некад једноставно није могуће 

ни изоловати терасу или балкон јер задирете у комшијин 

простор); проверите да ли је могуће застакљење, како су то 

решиле неке друге комшије, да ли је могуће склонити климу са 

терасе јер спољашња јединица климе обесмишљава терасу 

(немогуће је седети испод ње, а није баш препоручљиво ни 

ширити веш испред климе која дува право на постељину).

Не покушавајте да интегришете терасу у стан проширењем собе

ако није могуће да изолујете бившу терасу са свих страна

(а у 99 од 100 случајева то заиста није могуће).
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ДИГРЕСИЈА

поткровља су увек 

изазов – знамо за 

све проблеме али 

опет им је тешко 

одолети Примери >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5/
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Листа инвестиција за сваку просторију посебно – уградни ормар 

у спаваћој, кухињски елементи или бела техника, опрема 

купатила (застаклљивање туш кабине, санитарни елементи и сл), 

свака од наведених ставки лако кошта по 100, 200, 500 и више 

евра. У пракси је било случајева да, кад се саберу овако неке 

„ситнице“, обесмисле цену „јефтинијег“ стана јер комплетно 

опремање следује паралелно са издвајањем доста новца за 

учешће, осигурање и обраду кредита.

Добра стратегија може бити куповина најјефтинијег намештаја на 

првих пар година док се не опоравите од иницијалне инвестиције. 

Ма колико да је лош ормар, комода, купатилски намештај, 

послужиће вас бар 5 година а после из замените.
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ДИГРЕСИЈА

Како да препознате 

мане стана 

сређеног за продају

Читај на сајту >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2017/03/22/kako-da-prepoznate-mane-stana-profesionalno-sredjenog-za-prodaju/


оЦена некретнина

Напомена: почните од ове листе, разгранајте је, допишите детаље 

који су вама важни и ОБАВЕЗНО прођите овај процес, целу листу, 

по ставкама, на пример, кад идете код пријатеља у госте

примените ову листу у њиховом стану. Тако ћете моћи да 

одредите колико вам је времена потребно да прођете листу и 

донесете смислене закључке о свакој од ставки. С обзиром да 

обилазак локације са агентом за некретнине не може да траје 

предуго, направите приоритетизацију ставки на листи тако да 

будете сигурни да ћете оне најважније да запишете сигурно. 

Такође, можда је најбитније да издвојите ставке које не можете да 

попуните ако нисте у стану, па да се фокусирате на оно у стану 

док сте са продавцем или агентом за некретнине, а када 

останете насамо тада да се бавите околином.



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

Зашто глодари воле 

нове системе 

термоизолације

Читај на сајту >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2017/09/04/mineralna-staklena-kamena-vuna-privlaci-miseve/
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Наравно, увек можете са собом повести и стручњака 

који је већ прошао овај процес небројено пута и зна где 

да гледа, шта да гледа и како да гледа, зна да препозна 

све ситне мане али и предности, због које ће нека 

некретнина бити заиста добра куповина за вас.

Још ако он може и да вам направи скице, 3Д модел, и више 

варијанти, тако да не морате да замишљате шта све може са 

некретнином да се уради него можете то и да видите у најкраћем 

могућем року (24 сата), онда имате добитну комбинацију и тачно 

онакву помоћ каква вам је потребна да не будете сами када 

треба да дајете десетине хиљада евра...
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ДИГРЕСИЈА

већ и само рушење

уме да буде 

сложено па и 

опасно јер зидови 

крију свашта Пример >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2019/02/26/potkrovlje-stan-40m2-tasmajdan-beograd-centar-palilula/
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Ко ће вас најбоље посаветовати?

Агент за некретнине? Тешко. Он не зарађује од вас већ од 

провизије и разлике у цени коју успе да оствари у односу на 

минимум на који би продавац пристао. Зашто би вам помогао да 

изаберете стан који вама највише одговара ако на неком другом 

има већу зараду? Зашто би смањио цену стану у складу са свим 

манама и трошковима које ћете имати по усељењу?

Продавац? Могуће. Он зна све о својој некретнини, и може да се 

деси да буде и отворен са вама (ретко, али не и немогуће, 

нарочито онда када оправдава ниску цену а ви се плашите да 

није проблем са документацијом). Али, продавац није у стању 

своју некретнину да посматра са стране, из новог, вашег угла...
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ДИГРЕСИЈА

3Д модел је 

ипак једноставнији 

за разумевање од 

2Д цртежа, зар не?

Пример >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/2018/09/28/stan-nis-srbija-cetvorosoban-75m2-projektovanje-na-daljinu/
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Ко ће вас најбоље посаветовати?

Извођач? Могуће. Уме да веома брзо израчуна трошкове радова, 

па и сваке могуће варијанте – ако пробијамо овде прозор то је 

толико, ако препакујемо кров коштаће толико, итд. Уме одмах да 

предвиди проблеме са допремањем материјала, одвожењем 

шута, логистиком транспорта и радова ван кућног реда...

Али... извођење радова траје месец, два или шест месеци (уме 

да се отегне из разних разлога). Па опет, то је тек десети, 

двадесети, педесети део времена које ћете проживети у тој 

некретнини и извођачка перцепција није довољна.
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ДИГРЕСИЈА

3Д модел је важан 

због разумевања 

будућег простора, 

не зато да буде леп 

на слици

Примери >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
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Ко ће вас најбоље посаветовати?

Архитекта? Звучи разумно. Вероватно познаје материјале, има 

мајсторе за препоруку и зна шта они знају и могу да ураде. 

Вероватно има и доста искуства. Вероватно ће моћи одмах да 

види како се његове замисли уклапају у понуђени простор.

Али... Куповина некретнине је превелика инвестиција да би се 

гледала и само кроз понуђени простор. Сваки уложени динар 

најчешће подразумева и двадесетогодишњу камату на њега, а 

неки неуложени динар коштаће вас сваког наредног месеца и по 

неколико пута више (трошкови путовања на посао, паркинг, 

количина прашине у окружењу која улази у стан, итд).



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

проблеми градње 

трају пар недеља 

или месеци, али 

проблеми ситница 

трају годинама Примери >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD/101-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


оЦена некретнина

Ко ће вас најбоље посаветовати?

Ми? Зависи. Ако сте решили шта ћете да купите, и зацртали сте 

себи како ћете да уредите простор, и колико ћете све то да 

платите... Онда ће наши савети само да вам сметају, и да вас 

нервирају. У том случају најбоље је да 20, 50 или 100 хиљада евра 

потрошите тамо где сте одлучили, онако како сте одлучили.

Али, ако не купујете станове редовно, бар једном-двапут 

годишње, и знате да немате искуства да самостално одлучите о 

тако важном питању, и знате да ћете сигурно пропустити неки 

битан детаљ који ће вас коштати 2, 5 или 10 хиљада евра, онда ми 

заиста јесмо право решење за вас...



оЦена некретнина

ДИГРЕСИЈА

продавац: нема 

влаге, све је то 

солидна грања, 

суво, топло, чисто...

термо-камера: ... Примери >

https://ocenanekretnina.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/


оЦена некретнина

А како ми радимо?



Зовите или пишите
оЦена некретнина



Кажите шта желите…
оЦена некретнина

• куповина, продаја или изнајмљивање некретнине

• догађивање, преграђивање, надзиђивање, подела

• реконструкција подова, зидова, купатила, крова, кухиње

• преглед огласа, локације, материјала, скривених мана

• померање зида, отварање нових врата, затварање терасе

• цурења и влага са терасе, крова, подрума, соба

• организација простора, препоруке за избор намештаја

• градња куће, пројекти, идеје, планови, 3Д модели, материјали

• здравље, квалитет ваздуха, испарења, заштита, безбедност

• преглед некретнине термовизијском камером



Ми налазимо решење…
оЦена некретнина



Ви бирате од понуђеног…
оЦена некретнина

• на лицу места износимо више варијати па одаберете неколико 

које ћемо даље да разрађујемо

• за пар дана добијате 3Д модел у бесплатном софтверу тако да 

можете да наставите и сами да пројектујете и да се играте са 

простором, померањем зидова, организацијом намештаја

• можемо организовати грубе радове: рушење, преграђивање, 

малтерисање, припрему за завршне радове, уградњу 

столарије, неопходне поправке крова, одношење шута, набавку 

потребног материјала

• можемо пратити радове све до усељења...



Паметно и брзо до усељења
оЦена некретнина



Да уживате у новом дому!
оЦена некретнина

• не губите енергију на непотребне ствари – биће сасвим 

довољно оних важних за које ће вам требати енергија

• не претварајте активности у вези са некретнином у огроман 

стрес, праћен страхом од катастрофалних грешака, губитка 

уштеђевине, задуживања, пада квалитета живота

• сачувајте новац да у нови дом унесете неку вредну уметнину, 

или отпутујете, уместо да плаћате грешке у извођењу и 

премишљања у току градње јер нисте имали могућност да 

сагледате све потребе и идеје на време – пре радова

• нека вам цео овај посао остане лепа успомена...



Нисте сами у овоме!
оЦена некретнина

ПОЗОВИТЕ САВЕТНИКА

+ 381 63 60 79 12

https://ocenanekretnina.wordpress.com/

Посети сајт >
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