ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Члан 1.
У Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС,
132/14, 145/14 и 83/18), у члану 2. после тачке 20в) додаје се тачка 20г), која
гласи:
„20г) привредно – индустријски комплекс представља целину која се
састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина,
односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену у функцији
производних, непроизводних или других привредних делатности, односно
производње енергије;”.
У тачки 26) после речи: „документом;” додаје сe запета и речи: „као и
објекти у њиховој функцији;”.
Члан 2.
У члану 69. став 1. после речи: „из члана 2. тач.” додаје се реч: „20г),”.
У ставу 9. после речи: „односно корисника земљишта” додаје се запета и
речи: „односно изјаве инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе
решити имовинско-правне односе на непокретности”, а после речи: „уговор о
установљавању права службености” додаје се запета и речи: „уговор о закупу
земљишта”.
Члан 3.
У члану 70. став 7. мења се и гласи:
„У случају из става 6. овог члана, ако је земљиште испод објекта у јавној
својини Републике Србије, надлежни орган у поступку озакоњења на утврђену
површину земљишта прибавља сагласност Републичке дирекције за имовину
Републике Србије.”
Став 18. мења се и гласи:
„Решењем из става 16. овог члана утврђује се престанак права
коришћења, односно права својине дотадашњег корисника, односно власника
грађевинског земљишта и право власника објекта да право својине на
грађевинском земљишту, које је одређено као земљиште за редовну употребу
објекта, стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у складу са овим
законом.”
Члан 4.
У члану 102. став 3. речи: „осим за лица из члана 102. став 9. овог
закона” замењују се речима: „осим за лица чији је положај уређен законом којим
се уређује претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду”.
Члан 5.
У члану 103. став 6. речи: „лица из члана 102. став 9. овог закона”
замењују се речима: „лица чији је положај уређен законом којим се уређује
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претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду”.
Члан 6.
У члану 106. став 7. мења се и гласи:
„Одредбе овог члана које се односе на развргнуће сувласничке
заједнице примењују се и на лица чији је положај уређен законом којим се
уређује претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду, у циљу развргнућа сукорисничке заједнице и формирања
нових катастарских парцела у складу са овим законом. На новоформираним
катастарским парцелама уписује се право коришћења.”
Члан 7.
У члану 132. став 2. речи: „пројекта за извођење” замењују се речима:
„пројекта за грађевинску дозволу”.
У ставу 3. после речи: „подношења” додаје се реч: „уредног”.
Члан 8.
У члану 133. став 2. тачка 24) брише се.
Члан 9.
У члану 135. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„За изградњу линијских инфраструктурних објеката грађевинска дозвола
може се издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских
парцела уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе, а на
основу пројекта препарцелације, изврши спајање тих катастарских парцела.”
После досадашњег става 5, који постаје став 6. додаје се нови став 7,
који гласи:
„За изградњу трафостанице унутар објекта, као доказ о одговарајућем
праву сматра се и сагласност инвеститора, односно власника објекта. По
изградњи објекта, део зграде у коме је изграђена трафостаница, постаје
самостални део зграде у складу са прописима којима је уређена материја
одржавања зграда.”
Досадашњи став 6. постаје став 8.
Досадашњи став 7. брише се.
Досадашњи ст. 8-12. постају ст. 9-13.
У досадашњем ставу 13, који постаје став 14. запета и речи: „осим ако је
забележба уписана након ступања на снагу Закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова („Службени гласник РС”, број 41/18)” бришу се.
Досадашњи став 14. постаје став 15.
Члан 10.
У члану 136. став 1. у тачки 3) после речи: „односно катастарским
парцелама” додаје се запета и речи: „односно деловима катастарских парцела”.
Члан 11.
У члану 137. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају речи:
„односно за више катастарских парцела или делова катастарских парцела за
изградњу линијских инфраструктурних објеката.”
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Члан 12.
У члану 140. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, када је пријава радова извршена на
основу члана 148. став 5. овог закона, грађевинска дозвола важи до пријаве
радова свих делова објекта.”
У досадашењем ставу 2. који постаје став 3. речи: „из става 1. овог
члана”, замењују се речима: „из ст. 1. и 2. овог члана”.
Досадашњи ст. 3-7. постају ст. 4-8.
Члан 13.
У члану 148. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе:
„У случају да је грађевинска дозвола издата на основу изјаве
инвеститора из члана 69. став 9. овог закона, пријава радова се може поднети
само за део објекта за који је инвеститор доставио доказ о решеним имовинскоправним односима у складу са овим законом.
Када је грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење
радова из члана 145. овог закона издато за више катастарских парцела,
односно за делове катастарских парцела, као доказ о одоварајућем праву
доставља се доказ о решеним имовинско-правним односима, у складу са овим
законом, за катастарске парцеле обухваћене пројектом препарцелације, који је
саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, уз
обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе прибави потврду
пројекта препарцелације, односно парцелације и изврши провођење тог
пројекта препарцелације односно парцелације.”
Досадашњи ст. 5-7. постају ст. 7-9.
Члан 14.
У члану 161. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Административно-стручне и техничке послове у вези са полагањем
стручног испита министарство надлежно за послове урбанизма и
грађевинарства може поверити струковној организацији, односно струковном
удружењу на основу уговора који надлежно министарство закључује са том
организацијом.”
Члан 15.
У члану 165. ст. 5. и 6. мењају се и гласе:
„Скупштину Коморе чине представници матичних секција. Свака матична
секција делегира једнак број својих представника.
Управни одбор има дванаест чланова, од којих шест чланова именује
надлежно министарство, а шест чланова чине по један изабрани представник
сваке од матичних секција.”
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Управни одбор има председника и потпредседника. Председника и
потпредседника бира Управни одбор из реда чланова Управног одбора које
именује надлежно министарство.”
Досадашњи стaв 7. постаје став 8.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. запета и речи: „сви из реда
чланова Коморе” бришу се.
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Досадашњи ст. 9-11. постају ст. 10-12.
Члан 16.
Члан 180. брише се.
Члан 17.
У члану 201. став 5. после речи: „просторног”, додају се речи: „и
урбанистичког”.
У ставу 7. тач. 20) и 21) мењају се гласе:
„20) услове, програм и начин полагања стручног испита у области
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације
грађења и енергетске ефикасности, обављање административно-стручних
послова организације полагања стручног испита, састав и начин рада комисије
за полагање стручног испита и вођење евиденције о положеном стручном
испиту (члан 161);
21) услове и поступак издавања, одузимања и продужавања лиценце за
одговорног просторног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта
и одговорног извођача радова, као и изглед и садржину свечане форме
лиценце (члан 162);”.
Тачка 28) мења се и гласи:
„28) начин објављивања података регистра лиценцираних инжењера,
архитеката и просторних планера;”.
Тачка 32) мења се и гласи:
„32) садржину и начин вођења регистра лиценцираних инжењера,
архитеката и просторних планера, услове које треба да испуне лица да би била
уписана у регистар, начин и поступак за упис у регистар, начин вршења уписа,
измене и брисања података уписаних у регистар, као и изглед и уверење о
упису у регистар и статус професионалног мировања (члан 162);”.
Члан 18.
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења подзаконских аката из овог закона примењиваће се
подзаконски акти донети на основу Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18), ако нису у супротности са
одредбама овог закона.
Члан 19.
Започети поступци за решавање захтева за издавање одобрења за
изградњу, локацијске дозволе, локацијске услове, грађевинске дозволе,
употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним правима и
обавезама поднетих до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по
прописима по којима су започети.
Изузетно од става 1. овог члана, поступци у вези са пројектима за
изградњу објеката од значаја за Републику Србију, започети по одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14,
145/14 и 83/18), окончаће се по одредбама овог закона.
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Члан 20.
Важећи плански документи који су донети пре 1. јануара 1993. године,
престају да важе по истеку 24 месеца од дана ступања на снагу овог закона, а
органи надлежни за њихово доношење дужни су да у том року донесу нови
плански документ.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1.
тачка 12. Устава Републике Србије, којим се утврђује да Република Србија,
између осталог, уређује и организацију и коришћење простора.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које је
према члану 6. став 2. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр.
44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17) надлежно за обављање послова
државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног
саобраћаја, који се односе између осталог и на реализацију пројеката изградње
саобраћајне инфраструктуре и инфраструктурне пројекте од посебног значаја у
области нискоградње.
На основу досадашњег искуства у реализацији ових пројеката, дошло се
до закључка да у процесу реализације пројеката пуно времена одузима
решавање имовинско-правних односа пре издавања Грађевинске дозволе и да
због тога радови често касне са реализацијом. Ту се мисли на израду Пројеката
парцелације и препарцелације, затим спровођење процедура у катастру по тим
пројектима и на крају сам процес експропријације, који је дуготрајан за линијске
инфраструктурне објекте (путеве, пруге и сл), јер се ти објекти планирају,
пројектују и граде на више хиљада катастарских парцела, за чије је решавање
потребно најмање годину дана, некад и више, зависно од проблема на које се
наиђе у току експропријације (нелегални објекти, чекање решавања захтева за
легализацију за те објекте, неуписани објекти у катастру, расељавање
становништва, жалбе на решења о упису у катастар, жалбе на решења о
експропријацији и сл).
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у свом
плану рада и буџету за 2019. годину (са планом и за 2020. и 2021. годину),
планирало отпочињање реализације пројеката из новог инвестиционог циклуса,
чија вредност је процењена на око 5 милијарди евра улагања у
инфраструктурне пројекте. Ту су пројекти од значаја за Републику Србију и то у
путној инфраструктури: изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега,
изградња „Моравског коридора” деоница Појате – Прељина, изградња аутопута
Београд – Сарајево, изградња „Фрушкогорског коридора” деоница Нови Сад –
Рума, изградња саобраћајнице Рума – Шабац (аутопут) и Шабац – Лозница
(брза саобраћајница), изградња аутопута Ниш – Мердаре, Обилазница око
Београда (сектори 4, 5 и 6), Крагујевац – Баточина, затим у железничкој:
изградња брзе пруге Београд – Будимпешта, реконструкција пруге Јајинци –
Мала Крсна, реконструкција пруге Ниш – Димитровград, реконструкција пруге
Ниш – Брестовац итд.
Сви ови пројекти представљају линијске инфраструктурне објекте, који
се граде у дужинама од неколико десетина километара и на неколико хиљада
катастарских парцела. Како би се убрзао почетак изградње ових објеката,
потребно је изменити одредбе у Закону о планирању и изградњи (у даљем
тексту: Закон) и омогућити брже прибављање Грађевинске дозволе. Другим
речима, Грађевинска дозвола би се издала Инвеститору за целокупан пројекат,
Извођач би кренуо са радовима одмах на деловима где су завршени поступци
експропријације, а где није завршена експропијација и процедуре у катастрима,
исте би се решавале паралелно са извођењем радова, при чему се никако не
би нарушавала права власника непокретности које су предмет експропријације.
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За све наведене пројекте обезбеђена су средства у буџету Републике
Србије и гаранције за кредите, за које су преговори са банкама у току за
обезбеђивање што повољнијих услова кредитирања. Усвајањем оваквог
законског решења, убрзала би се реализација пројеката и тиме би Република
Србија била у ситуацији да плаћа мање накнаде банкама на неискоришћена
средства из кредита, а допринело би се и већој искоришћености средства из
буџета Републике Србије.
Због свега напред наведеног предлажу се ове измене Закона, које ће
омогућити бржу и ефикаснију реализацију пројеката од значаја за Републику
Србију.
Све планиране измене не угрожавају уставна и људска права грађана
Републике Србије, а са друге стране стварају услове за ефикаснију реализацију
пројеката од значаја за Републику Србију.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Одредбама члана 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи (у даљем тексту: Предлог закона), извршено је
прецизирање појма линијског инфраструктурног објекта и тачком 20г) додат је
појам привредно – индустријски комплекси.
Чланом 2. Предлога закона, извршено је прецизирање доказа који се
достављају као доказ о решеним имовинско-правним односима, као и објекти
на које се односе.
У члану 3. Предлога закона, којим се мења ст. 7. и 18. члана 70. Закона,
извршено је прецизирање права власника објекта да право својине на
грађевинском земљишту стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у
складу са овим законом, као и надлежност Републичке дирекције за имовину
Републике Србије.
Чланом 4. Предлога закона, извршено је терминолошко усклађивање
члана 102. став 3. Закона.
Чланом 5. Предлога закона, извршено је терминолошко усклађивање
члана 103. став 6. Закона.
Чланом 6. Предлога закона, извршено је терминолошко усклађивање
члана 106. Закона.
Чланом 7. Предлога закона, извршено је прецизирање достављања
захтева код стручне контроле техничке документације, као и терминолошко
усклађивање члана 132. Закона.
Чланом 8. Предлога закона, избрисана је тачка 24) у члану 133. Закона.
Чланом 9. Предлога закона, извршено је прецизирање доказа за
издавања грађевинске дозволе у члану 135. Закона, када постоји уписана
забележба у евиденцији катастра непокретности, као и да се за изградњу
линијских инфраструктурних објеката грађевинска дозвола може издати за
више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела уз обавезу
инвеститора да пре издавања употребне дозволе, а на основу пројекта
препарцелације, изврши спајање тих катастарских парцела. Такође, прописано
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је да се за изградњу трафостанице унутар објекта, као доказ о одговарајућем
праву сматра и сагласност инвеститора односно власника објекта.
Чланом 10. Предлога закона, извршено је прецизирање садржине
грађевинске дозволе у члану 136. став 1. тачка 3) Закона.
Чланом 11. Предлога закона, прецизирано је у члану 137. став 1. Закона
да се грађевинска дозвола издаје и за више катастарских парцела, или делова
катастарских парцела за изградњу линијских инфраструктурних објеката.
Чланом 12. Предлога закона, прецизиран је рок важења грађевинске
дозволе када се радови пријављују за део објекта.
Чланом 13. Предлога закона, додати су ст. 5. и 6. у члану 148. Закона,
којима је дефинисано да у случају да је грађевинска дозвола издата на основу
изјаве инвеститора из члана 69. став 9. овог закона, пријава радова се може
поднети само за део објекта за који је инвеститор доставио доказ о решеним
имовинско-правним односима у складу са овим законом. Изузетно од става 5.
овог члана, када је грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за
извођење радова из члана 145. овог закона, издато за више катастарских
парцела, односно за делове катастарских парцела, као доказ о решеним
имовинско-правним односима сматра се и израђен пројекат парцелације и
препарцелације, који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно
идејног пројекта за извођење радова из члана 145. овог закона.
Чланом 14. Предлога закона, додат је нови став 3. у члану 161. којим се
прописује могућност поверавања административних и стручних послови у вези
са полагањем стручног испита.
Чланом 15. Предлога закона, у члану 165. Закона проширен је круг лица
који могу бити чланови Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије (у даљем
тексту: Комора) и прецизирана организација Управног одбора Коморе.
Чланом 16. Предлога закона, брисан је члан 180. Закона, будући да због
другачије организације Коморе није више потребно да постоји у Закону.
Чланом 17. Предлога закона, прецизирано је овлашћење за доношење
подзаконских аката у члану 201. Закона.
Чланом 18. Предлога закона прописан је рок за доношење подзаконских
аката и примена већ донетих.
Чланом 19. Предлога закона прописано је да ће се започети поступци за
решавање захтева за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе,
локацијске услове, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за
решавање о појединачним правима и обавезама поднетих до дана ступања на
снагу овог закона, окончаће се по прописима по којима су започети, као и
изузетак од овог правила.
Чланом 20. Предлога закона продужен је рок важења планских
докумената који су донети пре 1. јануара 1993. године.
Чланом 21. Предлога закона прописано је ступање на снагу овог закона.
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IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска
средства из буџета Републике Србије.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број
20/12 – пречишћен текст), с обзиром на то да је неопходна што хитнија примена
овог закона, као и поступака који су предвиђени овим законом. Такође, измене и
допуне Закона ће битно допринети олакшавању постојећих процедура, што
доприноси бољем положају странака и позитивним ефектима на привреду.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА НАРЕДНОГ ДАНА ОД
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Предлаже се ступање на снагу овог закона наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, како би се уграђене
измене и допуне, којима се побољшава текст Закона и превазилазе проблеми
из праксе, могле одмах применити у пракси. С обзиром на наведено, неопходнo
је ступање на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, као и што хитнија примена у пракси.
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VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

2. Појмови
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
тач. 1)-3) (брисане)
4) намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским
документом;
5) претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више
различитих намена, од којих је једна преовлађујућа;
6) површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице,
тргови, паркови и др.);
7) обухват плана јесте просторно или административно одређена целина за
коју је предвиђена израда неког просторног или урбанистичког плана у складу
са законом;
8) урбана обнова јесте скуп планских, градитељских и других мера којима се
обнавља, уређује или реконструише изграђени део града или градског насеља;
9) регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне
намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене;
10) грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде
до које је дозвољено грађење основног габарита објекта;
11) номенклатура статистичких територијалних јединица јесте скуп појмова,
назива и симбола који описује групе територијалних јединица са нивоима
груписања и која садржи критеријуме по којима је извршено груписање, а коју
усваја Влада, на предлог републичког органа надлежног за послове статистике;
12) бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних
етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама);
13) индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле,
изражен у процентима;
14) индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене
грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле;
15) ЕСПОН јесте европска мрежа институција које се баве прикупљањем
информација и показатеља за просторно планирање;
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15а) директива Инспире је документ којим се постављају основна правила
усмерена ка успостављању Инфраструктуре просторних информација у
Европској унији, а у Србији се спроводи кроз Националну инфраструктуру
геопросторних података;
16) насељено место јесте изграђени, функционално обједињени простор на
коме су обезбеђени услови за живот и рад људи и задовољавање заједничких
потреба становника;
17) град јесте насеље које је као град утврђено законом;
18) село јесте насеље чије се становништво претежно бави пољопривредом, а
које није седиште општине;
19) грађевинско подручје јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и
неизграђени део подручја одређен планским документом за заштиту, уређење
или изградњу објекта;
20) грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу;
20а) грађевински комплекс представља целину која се састоји од више
међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно
катастарских парцела, које могу имати различиту намену;
20б) стамбени комплекс јесте просторна целина која се састоји од више
повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела,
које имају претежну стамбену намену (породично или вишепородично
становање), и у оквиру кога се формирају зелене и слободне површине, на
земљишту остале намене;
20в) стамбени блок јесте заокружена просторна целина у грађевинском
подручју насељеног места, правилног геометријског облика са претежном
стамбеном наменом (по правилу вишепородично становање), оивичен је јавним
саобраћајним површинама, а унутар блока се формирају интерне
саобраћајнице колско – пешачке стазе, слободне и зелене површине у јавном
коришћењу. Према начину грађења стамбени блокови могу бити ивично и
слободно грађени, односно отворени, полуотворени и затворени. отворени
стамбени блок се састоји од слободностојећих објеката вишепородичног
становања на земљишту које је у јавном коришћењу. полуотворени стамбени
блок чине објекти изграђени у прекинутом низу. затворени стамбени блок чине
објекти изграђени у непрекинутом низу са свих страна блока;
20Г) ПРИВРЕДНО – ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС ПРЕДСТАВЉА ЦЕЛИНУ
КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД ВИШЕ МЕЂУСОБНО ПОВЕЗАНИХ САМОСТАЛНИХ
ФУНКЦИОНАЛНИХ ЦЕЛИНА, ОДНОСНО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, КОЈЕ
МОГУ ИМАТИ РАЗЛИЧИТУ НАМЕНУ У ФУНКЦИЈИ ПРОИЗВОДНИХ,
НЕПРОИЗВОДНИХ ИЛИ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО
ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ;
21) инвеститор јесте лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи
грађевинска дозвола;
22) објекат јесте грађевина спојена са тлом, изведена од сврсисходно
повезаних грађевинских производа,
односно грађевинских радова, која
представља физичку, функционалну, техничко-технолошку или биотехничку
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целину (зграде и инжењерски објекти и сл.), који може бити подземни или
надземни;
23) зграда јесте објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као
самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних
утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за
смештај и чување животиња, робе, опреме за различите производне и услужне
делатности и др. зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају
(све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно
смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.);
24) помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се
на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени,
пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду и сл.);
24а) економски објекти јесу објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња,
штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и
објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за
гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање
чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење
сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране,
бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и
други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и
возила, пушнице, сушионице и сл);
24б) скијашка стаза јесте уређена и обележена површина јавног скијалишта
као уређене јавне површине која се одређује на основу закона којим се уређују
јавна скијалишта. за скијашку стазу не одређује се грађевинско земљиште, а
може бити на свим врстама земљишта (грађевинско, пољопривредно и
шумско), већ се за уређење скијашке стазе примењују правила и прописи за
партерно уређење земљишта, уз обавезну антиерозиону заштиту и може бити у
свим облицима својине;
24в) ски-вучница је жичара која ужетом вуче лица са одговарајућом опремом по
тлу;
24г) скијашка трака је специфична вучна инсталација са специфичним
техничко-технолошким карактеристикама;
24д) опрема су појединачни уређаји, машине, процесне инсталације и други
производи од којих се састоји постројење, који могу бити и самостално уграђени
у објекат ради технолошког или другог процеса којем је објекат намењен;
24ђ) основни захтеви за објекте су захтеви које објекат треба да задовољи
током економски прихватљивог века употребе, утврђени посебним прописима;
25) (брисана)

26) линијски инфраструктурни објекат јесте јавни пут, јавна железничка
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод,
деривациони цевовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура
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електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и сл.
који може бити надземни или подземни, чија изградња је предвиђена
одговарајућим планским документом, КАО И ОБЈЕКТИ У ЊИХОВОЈ
ФУНКЦИЈИ;
26а) тунели (путни, железнички или за посебну намену) су посебна врста
подземних инфраструктурних објеката, чијом изградњом се не нарушава
коришћење земљишта на површини терена постојеће намене, уз евентуална
техничка ограничења које дефинише плански документ;
26б) подземни делови инфраструктуре и система за наводњавање су
посебна врста подземних инфраструктурних објеката који се граде у
пољопривредне сврхе, а чијом се изградњом на пољопривредном и шумском
земљишту, као и на грађевинском земљишту које се користи у пољопривредне
сврхе, не нарушава коришћење земљишта на површини терена постојеће
намене и издавање локацијских услова за изградњу ових објеката не може се
условљавати постојањем, односно довољном развијеношћу планске
документације за подручје на коме се налазе парцеле на којима се планира
изградња;
27) комунална инфраструктура јесу сви објекти инфраструктуре за које
решење за извођење радова, односно грађевинску дозволу издаје јединица
локалне самоуправе;
27в) клизиште је вид ерозије земљишта која се одвија под утицајем природних
и сеизмолошких прилика при чему се део стеновите или растресите масе
одваја од подлоге и неконтролисано клизи по клизној површини;
28) припремни радови јесу радови који претходе грађењу објекта и односе се
нарочито на: рушење постојећих објеката на парцели, измештање постојеће
инфраструктуре на парцели, рашчишћавање терена на парцели, одвожење
употребљеног грађевинског материјала (шута) на депонију, обезбеђење
простора за допрему и смештај грађевинских производа и опреме, грађење и
постављање објеката, инсталација и опреме привременог карактера за потребе
извођења радова (постављање градилишне ограде, контејнера и сл.), земљани
радови, радови којима се обезбеђује сигурност суседних објеката, односно
сигурност и стабилност терена (шипови, дијафрагме, потпорни зидови и сл.),
обезбеђивање несметаног одвијања саобраћаја и коришћење околног
простора;
29) техничка документација јесте скуп пројеката који се израђују ради:
утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за
потребе одржавања објекта;
30) изградња објекта јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове,
израду и контролу техничке документације, припремне радове за грађење,
грађење објекта и стручни надзор у току грађења објекта;
31) грађење јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова,
уградња грађевинских производа, постројења и опреме;
32) реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на
постојећем објекту у габариту и волумену објекта којима се утиче на
испуњавање основних захтева за објекат, мења технолошки процес; мења
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спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши
замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета;
32а) реконструкција линијског инфраструктурног објекта јесте извођење
грађевинских радова у заштитном појасу, у складу са посебним законом, којима
се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта,
као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента
на постојећим линијским објектима, којима се не мења њено целокупно
функционисање;
33) доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује
нови простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са
њим чини грађевинску, функционалну или техничку целину;
34) адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем
објекту, којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не
утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не
мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја,
заштите од пожара и животне средине;
35) санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем
објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена
конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче
на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на
заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене
околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији;
35а) санација клизишта обухвата све радове којима се врши санирање
клизишта насталих на грађевинском, шумском, пољопривредном, путном или
другој врсти земљишта. Ови радови обухватају рашчишћавање и отклањање
наноса насталих као последица клизања тла, пројектовање, обезбеђење
потребне техничке документације, потребних грађевинских услова и извођење
грађевинских радова потребних за санацију и заштиту од појаве новог
клизишта;
36) инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно
других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења
објекта у току експлоатације;
36а) текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се
предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или
ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и
предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се
обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, као
што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора,
замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих
инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако се
њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове
зграде и њихово коришћење;
37) рестаураторски, конзерваторски и радови на ревитализацији културних
добара су радови који се изводе на непокретним културним добрима и њиховој
заштићеној околини, у складу са посебним и овим законом;
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38) градилиште јесте земљиште или објекат, посебно обележено, на коме се
гради, реконструише или уклања објекат, односно изводе радови на одржавању
објекта;
39) уклањање објекта или његовог дела јесте извођење радова на рушењу
објекта или дела објекта;
40) стандарди приступачности јесу обавезне техничке мере, стандарди и
услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама;
41) сепарат о техничким условима изградње (у даљем тексту:
сепарат) јесте документ који доноси ималац јавних овлашћења у оквиру своје
надлежности кад плански документ не садржи услове, односно податке за
израду техничке документације, који садржи одговарајуће услове и податке за
израду техничке документације, a нарочито капацитете и место прикључења на
комуналну и другу инфраструктуру према класама објеката и деловима
подручја за које се доноси;
42) имаоци јавних овлашћења су државни органи, органи аутономне покрајине
и локалне самоуправе, посебне организације и друга лица која врше јавнa
овлашћења у складу са законом;
42а) услови за пројектовање, односно прикључење јесу услови које издају
имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури у поступку издавања
локацијских услова на захтев надлежног органа, у складу са планским
документом, а који се не издају у форми управног акта, већ се њима искључиво
дефинишу прецизни услови под којим се објекат чија је изградња предвиђена
планским документом може реализовати и представљају саставни део
локацијских услова.”
43) финансиjер jесте лице коjе по основу закљученог и овереног уговора са
инвеститором финансира, односно суфинансира изградњу, доградњу,
реконструкциjу, адаптациjу, санациjу или извођење других грађевинских
односно инвестиционих радова предвиђених овим законом и на основу тог
уговора стиче одређена права и обавезе које су овим законом прописане за
инвеститора у складу са тим уговором, осим стицања права својине на објекту
који је предмет изградње;
44) електроенергетски објекти су објекти за производњу, трансформацију,
дистрибуцију и пренос електричне енергије;
45) стратешки енергетски објекти су објекти који су одређени као стратешки
сагласно прописима којима је уређена област енергетике;
46) сертификат о енергетским својствима зграда је документ који приказује
енергетска својства зграде, има прописани садржај, изглед, услове и начин
издавања и издат је кроз централни регистар енергетских пасоша (цреп);
47) централни регистар енергетских пасоша (цреп) је информациони систем
преко кога се врши издавање сертификата о енергетским својствима зграда и у
којем се воде базе података о овлашћеним организацијама које испуњавају
прописане услове за издавање сертификата, одговорним инжењерима за
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енергетску ефикасност зграда који су запослени у тим организацијама и
издатим сертификатима о енергетским својствима зграда;
48) севесо постројење и севесо комплекс су постројење и комплекс који могу
имати утицај на животну средину и одређују се у складу са прописима којима се
уређује животна средина;
49) техничка грешка у планским документима јесте грешка која се уочи у току
спровођења усвојеног планског документа у текстуалном или графичком делу
планског документа, а односи се на грешке у називима, бројевима, графичким
симболима (тачкама, линијама и површинама), као и друге очигледне
нетачности и нелогичности које се јављају у текстуалном и графичком делу
планског документа (објављеном тексту и овереним графичким приказима).
Сви изрази у овом закону употребљени у мушком роду подразумевају се и
у женском роду и обрнуто
20.4. Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле
Члан 69.
За грађење, односно постављање објеката из члана 2. тач. 20Г), 26), 26б),
27) и 44) овог закона, електронских објеката или комуникационих мрежа и
уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине
или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да
постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и
отклањања кварова или хаварије на њима. Као доказ о решеном приступу јавној
саобраћајној површини признаје се и уписано право службености на парцелама
послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно уговор о
успостављању права службености пролаза закључен са власником послужног
добра, односно сагласност власника послужног добра, односно решење о
експропријацији у циљу успостављања тог права службености коначно у
управном поступку, односно правноснажно решење ванпарничног суда којим се
успоставља то право службености, односно други доказ о успостављању права
службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе се
између јавне саобраћајне површине и повласне парцеле.
За постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV, 20/0,4 kV 35/0,4 kV
и 35/10 kV, мерно-регулационих станица за гас код потрошача,
електродистрибутивних, електропреносних, анемометарских и метеоролошких
стубова, као и стубова електронских комуникација, не формира се посебна
грађевинска парцела.
За објекте из става 1. овог члана, који се састоје из подземних и надземних
делова, грађевинска парцела формира се само за делове тих објеката који су
везани за површину земљишта (главни објекат, улазна и излазна места,
ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката у траси коридора
не формира посебна грађевинска парцела.
За надземне електроенергетске водове и елисе ветротурбина не формира
се посебна грађевинска парцела.
Надлежни орган дозвољава изградњу објеката из ст. 2. и 4. овог члана, као
и подземних делова објеката из става 1. овог члана у траси коридора, на
постојећим парцелама, без обавезе парцелације, односно препарцелације у
циљу изградње тих објеката, односно не тражи као посебан доказ у поступку
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пројекат парцелације, односно препарцелације изграђен у складу са овим
законом.
Ако се надземни делови линијских инфраструктурних објеката, са
изузетком надземних електроенергетских водова, простиру преко територија
две или више катастарских општина, пре издавања употребне дозволе,
формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска
парцела представља збир делова појединачних катастарских парцела унутар
границе катастарске општине, осим у случају када је као доказ о решеним
имовинско-правним односима у поступку издавања грађевинске дозволе поднет
уговор о праву службености, у складу са овим законом.
Објекти из ст. 1. и 2. овог члана могу се градити на пољопривредном
земљишту, без обзира на катастарску класу пољопривредног земљишта, као и
на шумском земљишту, без потребе прибављања сагласности министарства
надлежног за послове пољопривреде. За потребе изградње наведених објеката
на пољопривредном и шумском земљишту, могу се примењивати одредбе овог
закона које се односе на препарцелацију, парцелацију и исправку граница
суседних парцела, као и одредбе о одступању од површине или положаја
предвиђених планским документом у складу са ставом 1. овог члана, као и
одредбе о непостојању обавезе парцелације, односно препарцелације из ст. 2,
3, 4. и 5. овог члана, уколико су примењиве у зависности од врсте објеката.
Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта или испод
надземног линијског инфраструктурног објекта, не мора представљати
површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурног објекта или испод
надземног линијског инфраструктурног објекта изузетно могу се градити објекти
у складу са овим законом, уз прибављање техничких услова у складу са
посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта.
Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, за
објекте из ст. 1. и 2. овог члана, осим доказа прописаних чланом 135. овог
закона, може се поднети и уговор о установљавању права службености,
односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником
земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о
успостављању права службености закључен са власником, односно корисником
земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник,
односно корисник земљишта, као и решење о успостављању права
службености експропријацијом на том земљишту за ту намену, коначно у
управном поступку, као и правноснажно решење ванпарничног суда о
успостављању права службености на том земљишту за ту намену. За изградњу,
доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских
инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним
имовинско-правним односима на земљишту, може се, уместо прописаних
доказа из овог члана и других доказа прописаних овим законом доставити и
попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно
корисника земљишта, ОДНОСНО ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА ДА ЋЕ ПРЕ
ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ РЕШИТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
НА НЕПОКРЕТНОСТИ. Када се као доказ о решеним имовинско-правним
односима на земљишту прилаже уговор о установљавању права службености,
УГОВОР О ЗАКУПУ ЗЕМЉИШТА или сагласност власника или корисника
земљишта, односно решење о успостављању права службености
експропријацијом или правноснажно решење ванпарничног суда о
успостављању права службености, орган надлежан за послове државног
премера и катастра уписује право својине само на објекту, а уговор, односно
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сагласност власника, односно решење којим је службеност успостављена,
уписује се у евиденцију катастра непокретности.
Када је Република Србија власник грађевинског земљишта на коме није
уписано право коришћења у корист неког другог лица, Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, у име Републике Србије, даје сагласност која се
уписује као забележба или закључује уговор о успостављању права
службености на том земљишту, најкасније у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева.
На земљишту изнад подземних делова објекта из става 1. овог члана и на
земљишту испод надземних електроенергетских водова и елиса ветротурбина,
инвеститор има право пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу
сопственика, односно држаоца тог земљишта да не омета изградњу,
одржавање и употребу тог објекта.
У случају из става 11. овог члана, не доставља се доказ о решеним
имовинско-правним односима у смислу става 9. овог члана, нити се формира
грађевинска парцела за предметно земљиште, без обзира на намену
земљишта.
Инвеститор за изградњу објеката из ст. 1. и 2. овог члана има право
пролаза и провоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других
власника, ради извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки
поступак и на начин који је у складу са таквим технолошким поступком.
Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да
омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе
изградње објекта или уређаја из става 1. овог члана.
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта из става
12. овог члана, као и суседног или околног земљишта из става 13. овог члана,
надокнади штету коју учини извођењем радова, пролазом и превозом, односно
да врати земљиште у првобитно стање. Ако се не постигне споразум о висини
накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд.

20.5. Одређивање земљишта за редовну употребу објекта у посебним
случајевима
Члан 70.
Земљиште за редовну употребу јесте земљиште испод објекта и
земљиште око објекта, које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по
спроведеном поступку, у складу са овим законом, постаје катастарска парцела.
Земљиште за редовну употребу објекта изграђеног у отвореном стамбеном
блоку и стамбеном комплексу јесте земљиште испод објекта, а по захтеву
подносиоца захтева у поступку легализације, односно озакоњења, надлежни
орган може одредити грађевинско земљиште испод објекта као земљиште за
редовну употребу, уз обавезу подносиоца захтева да у року од пет година од
дана правноснажности решења о озакоњењу покрене поступак за утврђивање
земљишта за редовну употребу, у складу са овим законом.
Евиденцију катастарских парцела из поступка озакоњења из става 2. овог
члана, води орган који је донео решење о озакоњењу, уз обавезу да свако
донето решење из става 2. овог члана достави и органу надлежном за
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имовинско-правне послове. Када је објекат изграђен на земљишту у јавној
својини Републике Србије, примерак решења доставља се Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије.
Ако је предмет стицања само земљиште испод објекта из става 2. овог
члана у отвореном стамбеном блоку или стамбеном комплексу, надлежни орган
одређује и површину тог земљишта, на основу копије плана парцеле са
уцртаном основом постојећег објекта, што представља грађевинску парцелу на
којој надлежни орган може утврдити решењем право на изградњу објекта.
Инвеститор изградње објекта на тој грађевинској парцели има обавезу
формирања катастарске парцеле пре издавања решења о употребној дозволи.
Власници на посебним деловима објекта изграђених у отвореном
стамбеном блоку или стамбеном комплексу имају право уписа удела на
грађевинском земљишту испод објекта по правноснажности решења о
употребној дозволи за предметни објекат.
Ако је предмет стицања само земљиште испод објекта из става 2. овог
члана за потребе озакоњења, надлежни орган, решењем којим се прекида
поступак озакоњења до решавања имовинско-правних односа на земљишту на
коме се незаконито изграђен објекат налази, одређује и површину тог
земљишта, на основу копије плана парцеле са уцртаном основом постојећег
објекта. Власник објекта који је предмет озакоњења на тој грађевинској парцели
има обавезу формирања катастарске парцеле пре издавања решења о
озакоњењу објекта.
У случају из става 6. овог члана, ако је земљиште испод објекта у јавној
својини Републике Србије, одлучује Републичка дирекција за имовину
Републике Србије.

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ ЗЕМЉИШТЕ ИСПОД
ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН У
ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА НА УТВРЂЕНУ ПОВРШИНУ ЗЕМЉИШТА
ПРИБАВЉА САГЛАСНОСТ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Акт из става 7. овог члана представља исправу подобну за формирање
катастарске парцеле. По формирању катастарске парцеле Републичка
дирекција за имовину Републике Србије отуђује новоформирану катастарску
парцелу власнику објекта из става 6. овог члана, у складу са овим и посебним
законом.
Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и
формирање грађевинске парцеле подноси се органу јединице локалне
самоуправе надлежном за имовинско-правне послове (у даљем тексту:
надлежни орган), ако:
1) постојећа катастарска парцела на којој је објекат саграђен представља
само земљиште испод објекта, осим у случају прописаним овим законом;
2) се ради о објекту за који је поднет захтев за озакоњење за који је
надлежни орган утврдио да постоји могућност озакоњења у смислу
испуњености претходних услова и донео закључак којим се поступак
озакоњења прекида у циљу решавања имовинско-правних односа на земљишту
или објекту који је уписан у евиденцију о непокретности и правима на њима у
складу са раније важећим законима којима је уређивана легализација објеката
или на основу Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС”, бр.
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95/13 и 117/14), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на
коме је као носилац права коришћења, односно власник уписана Република
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице
чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе или неко друго правно, односно физичко лице;
3) се ради о објекту који је уписан у евиденцију о непокретности и правима
на њима у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на
објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, број
25/13), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме је као
носилац права коришћења, односно власник уписана Република Србија,
аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице чији су
оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе или неко друго правно, односно физичко лице.
Уз захтев из става 9. овог члана власник објекта доставља доказ о праву
својине и основ стицања, односно доказ да је по поднетом захтеву орган
надлежан за послове легализације утврдио могућност легализације, односно
донео решење о легализацији објекта, копију плана парцеле и уверење органа
надлежног за послове државног премера и катастра да ли је извршено
обележавање, односно формирање катастарске парцеле и по ком основу.
По пријему захтева из става 9. овог члана надлежни орган прибавља по
службеној дужности од органа надлежног за послове урбанизма извештај да ли
постојећа катастарска парцела испуњава услове да буде одређена као
земљиште за редовну употребу објекта и услове за грађевинску парцелу,
односно да ли је, ради утврђивања земљишта за редовну употребу објекта
потребно израдити пројекат препарцелације, односно парцелације, да ли
постоје урбанистички услови за израду ових пројеката, односно прибави
мишљење, ако је већ извршено обележавање или формирање катастарске
парцеле, да израда пројекта препарцелације, односно парцелације није
потребна. Ако орган за послове урбанизма утврди да је потребна израда
пројекта препарцелације, односно парцелације, извештај садржи и предлог за
формирање грађевинске парцеле.
Извештај из става 11. овог члана, као и пројекат препарцелације, односно
парцелације, израђују се у складу са условима садржаним у важећем планском
документу, а нарочито са условима који се односе на положај постојећег објекта
у односу на регулацију и границе катастарске парцеле, услове и начин приступа
катастарској парцели, општи минимум у погледу површине који парцела мора
испуњавати у односу на намену и површину постојећег објекта или у складу са
општим правилима за формирање грађевинске парцеле прописаним у пропису
којим се уређују општа правила за парцелацију, регулацију и изградњу.
Ако извештај из става 11. овог члана садржи обавезу израде пројекта
препарцелације, односно парцелације, надлежни орган обавештава
подносиоца захтева о потреби израде пројекта, са предлогом за формирање
катастарске парцеле.
Ако се на основу извештаја из става 11. овог члана утврди да нема
урбанистичких услова за израду пројекта препарцелације, односно
парцелације, надлежни орган о томе обавештава подносиоца захтева, који има
право да у року од три дана од дана добијања обавештења поднесе приговор
општинском, односно градском већу.
Пре доношења одлуке о отуђењу земљишта, односно пре доношења
решења о озакоњењу објекта, односно пре уписа права својине власника на
посебним деловима објекта, постоји обавеза формирања посебне катастарске
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парцеле испод објекта и уписа новоформиране парцеле у евиденцију на
непокретностима и правима на њима.
Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу и формирању
грађевинске парцеле, по спроведеном поступку, доноси надлежни орган.
Решењем из става 16. овог члана одређују се сви елементи потребни за
формирање катастарске парцеле, односно утврђује се да је постојећа
катастарска парцела истовремено и грађевинска парцела, а саставни део
решења је потврђени пројекат препарцелације, односно парцелације који
садржи пројекат геодетског обележавања, односно констатацију да је
катастарска парцела већ обележена, односно формирана.
Решењем из става 16. овог члана утврђује се престанак права коришћења,
односно права својине дотадашњег корисника, односно власника грађевинског
земљишта и право власника објекта да право својине на преосталом делу
парцеле-грађевинском земљишту које није одређено као земљиште за редовну
употребу објекта, стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у складу са
овим законом.
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 16. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК
ПРАВА КОРИШЋЕЊА, ОДНОСНО ПРАВА СВОЈИНЕ ДОТАДАШЊЕГ
КОРИСНИКА, ОДНОСНО ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПРАВО
ВЛАСНИКА ОБЈЕКТА ДА ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ,
КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО КАО ЗЕМЉИШТЕ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА,
СТЕКНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ.
На решење из става 16. овог члана може се изјавити жалба министарству
надлежном за послове грађевинарства, у року од осам дана од дана
достављања решења.
Правноснажно решење из става 16. овог члана је основ за провођење
промене код органа надлежног за послове државног премера и катастра.
Ако је грађевинска парцела формирана до 11. септембра 2009. године у
складу за законом, надлежни орган ту чињеницу прихвата као стечено право у
поступку одређивања земљишта за редовну употребу објекта, односно таква
катастарска парцела се сматра парцелом која у утврђеној површини служи за
редовну употребу објекта, а право својине на тој парцели биће уписано у
складу са законом.
Поступак из става 21. овог члана спроводи орган надлежан за послове
државног премера и катастра, на основу доказа да је грађевинска парцела
формирана, односно обележена пре 11. септембра 2009. године.
Право трајног коришћења паркинг места у отвореном стамбеном блоку и
стамбеном комплексу, које је инвеститор пренео правним послом трећем лицу,
може се даље прометовати и располагати у обиму стечених права. Овим
правним послом не стичу се услови за упис својинских права у евиденцију
непокретности и правима на њима, али се правни посао којим се преноси то
право може уписати као забележба у евиденцију непокретности и правима на
њима.

8. Претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту без накнаде
Члан 102.
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Право коришћења на грађевинском земљишту, претвара се у право
својине, без накнаде.
Право својине из става 1. овог члана стиче се даном ступања на снагу овог
закона, а упис права својине врши орган надлежан за послове државног
премера и катастра, по службеној дужности.
Право својине на катастарској парцели уписује се у корист лица које је
уписано као власник објекта, односно објеката који се налазе на тој парцели,
односно у власништву лица које је уписано као носилац права коришћења на
катастарској парцели на неизграђеном грађевинском земљишту, осим за лица
из члана 102. став 9. овог закона ОСИМ ЗА ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ПОЛОЖАЈ УРЕЂЕН
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У
ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ НАКНАДУ.
Републици Србији, аутономној покрајини, односно јединици локалне
самоуправе, који су уписани као носиоци права коришћења на неизграђеном и
изграђеном земљишту у државној својини у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, дана 11. септембра 2009. године, као даном
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број
72/09), престаје право коришћења на тим непокретностима и прелази у право
јавне својине, у корист Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе, без накнаде.
Правним лицима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе, која су уписана као носиоци права
коришћења на неизграђеном и изграђеном земљишту у државној својини у
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, дана 11.
септембра 2009. године, као даном ступања на снагу Закона о планирању и
изградњи, престаје право коришћења на тим непокретностима и прелази у
право јавне својине оснивача, без накнаде.
Под оснивачем из става 5. овог члана сматра се и члан једночланог
привредног друштва или једини акционар у привредном друштву.
Право својине стечено у складу са ст. 3. и 4. овог члана производи правно
дејство од 11. септембра 2009. године, као дана ступања на снагу Закона о
планирању и изградњи, а упис права својине у јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима у корист Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, има декларативни карактер.
Страним државама, за потребе њихових дипломатских и конзуларних
представништва право коришћења на изграђеном и неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини претвара се у право својине на основу
претходно прибављене сагласности министарства надлежног за послове
правде, на бази реципроцитета.
Одредбе става 1. овог члана не примењују се на лица чији су положај,
права и обавезе уређене законом којим се уређује претварање права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.
По захтеву лица, које има уписано право коришћења на грађевинском
земљишту и које је обвезник плаћања накнаде за претварање права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту може се утврдити
решењем престанак права коришћења на грађевинском земљишту.
Правним лицима која су уписана као носиоци права коришћења на
грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем из става 10.
овог члана утврђује се престанак права коришћења на грађевинском земљишту
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и уписује се право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој
непокретности.
Престанак права коришћења се утврђује у поступку који спроводи
надлежни орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинско-правне
послове.
Поступак из става 12. овог члана покреће захтевом надлежно
правобранилаштво, а када је уписани титулар права својине Република Србија,
поступак покреће Државно правобранилаштво или Републичка дирекција за
имовину Републике Србије.
Уз захтев из става 13. овог члана подноси се: доказ да привредно друштво,
односно други облик организовања није уписано у регистар привредних
субјеката и да нема правног следбеника; акт о брисању из регистра привредних
субјеката, као и други докази на основу којих се на поуздан начин може
утврдити престанак привредног друштва, односно другог облика организовања.
По правноснажности решења којим је утврђен престанак права коришћења
дотадашњег носиоца права коришћења на грађевинском земљишту, то решење
представља основ за брисање права коришћења на грађевинском земљишту.
У случају из става 15. овог члана право јавне својине остаје уписано на
дотадашњег титулара јавне својине.
Члан 103.
Власницима објеката изграђеним на грађевинском земљишту у јавној
својини за које је закључен уговор о закупу ради изградње, у трајању од
најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању и
изградњи, по захтеву закупца – власника објекта или дела објекта, утврђује се
право својине на грађевинском земљишту, без накнаде, ако је у целости
исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу.
Закупцима на грађевинском земљишту у јавној својини, за које је закључен
уговор о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са
раније важећим законима о планирању и изградњи, по захтеву закупца, утврђује
се право својине на грађевинском земљишту, без накнаде, ако је у целости
исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу, осим ако
закуподавац у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона
покрене судски поступак за раскид уговора о закупу, и тај се спор правноснажно
оконча у његову корист.
Закупцима на грађевинском земљишту у јавној својини, за које је закључен
уговор о закупу без накнаде у складу са одредбама овог закона, по захтеву
закупца, право закупа претвара сe у право своjинe на грађевинском земљишту
без накнаде, када решење о употребној дозволи за објекат изграђен на том
земљишту постане правноснажно, ако је то предвиђено уговором о закупу.
Уз захтев за упис права својине за лица из ст. 1. и 2. овог члана, органу
надлежном за упис права својине доставља се доказ да је износ закупнине
исплаћен у целости.
Услове и поступак за претварање права закупа у право својине уређује
власник земљишта у јавној својини.
Одредба става 1. овог члана не примењује се на лица из члана 102. став 9.
овог закона ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ПОЛОЖАЈ УРЕЂЕН ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ НАКНАДУ.
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Упис права својине у корист лица из ст. 1. и 2. овог члана, врши орган
надлежан за послове вођења евиденције непокретности и правима на њима, по
захтеву тих лица.

10. Успостављање јединства непокретности
Члан 106.
По окончаном поступку претварања права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту, у складу са овим законом, катастарска парцела
изграђеног грађевинског земљишта заједно са објектима саграђеним на њој
постаје јединствени предмет права својине (јединство непокретности), тако да
се сва постојећа права и терети који су постојали на објекту, односно посебном
делу објекта, од тренутка уписа права својине преносе и на ту катастарску
парцелу, односно део катастарске парцеле власника тог посебног дела, осим
ако је на том земљишту установљен дугорочни закуп у складу са овим законом.
У случају када је више објеката различитих власника изграђено на једној
катастарској парцели, јединство непокретности из става 1. овог члана
успоставља се по спроведеном поступку парцелације, тако да се за сваки
објекат после парцелације формира посебна катастарска парцела.
У случају када је на једној парцели уписано више сукорисника, односно
сувласника, а само један од њих је власник објекта изграђеног на тој парцели,
јединство непокретности из става 1. овог члана успоставља се по спроведеном
поступку парцелације за катастарску парцелу на којој је саграђен објекат, док се
остале парцеле формирају као катастарске парцеле неизграђеног грађевинског
земљишта.
Парцелација из ст. 2. и 3. овог члана спроводи се на основу сагласности
власника постојећих објеката или земљишта.
У случају да сагласност из става 4. овог члана не буде постигнута,
заинтересовано лице може покренути поступак за развргнуће сувласничке
заједнице код надлежног суда. На основу правноснажне судске одлуке,
спроводи се парцелација из ст. 2. и 3. овог члана пред органом надлежним за
послове државног премера и катастра.
Приликом израде пројекта парцелације за потребе развргнућа сувласничке
заједнице у судском поступку, не морају се примењивати одредбе о минималној
површини грађевинске парцеле, о приступу јавној саобраћајној површини,
висини и удаљењу објеката, који су прописани планским документом за ту зону.
Одредбе овог члана које се односе на развргнуће сувласничке заједнице
примењују се и на лица из члана 102. став 9. овог закона у циљу развргнућа
сукорисничке заједнице и формирања нових катастарских парцела у складу са
овим законом. На новоформираним катастарским парцелама уписује се право
коришћења.
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ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА РАЗВРГНУЋЕ
СУВЛАСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ПОЛОЖАЈ
УРЕЂЕН ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ
НАКНАДУ, У ЦИЉУ РАЗВРГНУЋА СУКОРИСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И
ФОРМИРАЊА НОВИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ. НА НОВОФОРМИРАНИМ КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА УПИСУЈЕ
СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА.
Члан 132.
Стручном контролом проверава се концепција објекта нарочито са
становишта: погодности локације у односу на врсту и намену објекта; услова
грађења објекта у погледу примене мера заштите животне средине;
сеизмолошких, геотехничких, саобраћајних и других услова; обезбеђења
енергетских услова у односу на врсту планираних енергената; техничкотехнолошких карактеристика објекта; техничко-технолошких и организационих
решења за грађење објекта; савремености техничких решења и усклађености
са развојним програмима у тој области, као и других прописаних услова
изградње објекта.
Ревизиона комисија сачињава извештај са мерама које се обавезно
примењују при изради пројекта за извођење ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
ДОЗВОЛУ.
Рок за достављање извештаја из става 2. овог члана не може бити дужи
од 30 дана, од дана подношења УРЕДНОГ захтева.
Уколико ревизиона комисија не достави извештај из става 2. овог члана у
прописаном року, сматраће се да комисија нема примедбе.
Трошкове ревизије пројекта сноси инвеститор.
Висину трошкова из става 4. овог члана утврђује министар надлежан за
послове грађевинарства.

VI. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
1. Надлежност за издавање грађевинске дозволе
Члан 133.
Грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје министарство надлежно
за послове грађевинарства (у даљем тексту: Министарство), ако овим законом
није другачије одређено.
Министарство издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката, и то:
1) високих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом
за које је прописано техничко осматрање;
2) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу
нуклеарног
горива,
радиоизотопа,
озрачивања,
ускладиштење
радиоактивних сировина и отпадних материја за научно-истраживачке сврхе;
3) објеката за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих
поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за
експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у
постројењима капацитета преко 100 t годишње, нафтовода и продуктовода,
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гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара, бункера стационарних и
бункера плутајућих станица за снабдевање бродова и техничких пловних
објеката течним горивом капацитета преко 500 m³, складишта нафте, течног
нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 t који се граде ван
експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и
геолошка истраживања и магистралних топловода;
4) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене
металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука,
објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних
минералних сировина који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних
законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, осим објеката за
примарну прераду украсног и другог камена;
4а) севесо постројења и севесо комплекса;
5) стадиона за 20 000 и више гледалаца, објеката конструктивног распона
преко 50 m, објеката преко 50 m висине, силоса капацитета преко 20 000 m³
завода за извршење кривичних санкција, објеката за службене потребе
дипломатско-конзуларних представништава страних држава, односно
канцеларија међународних организација у Републици Србији, уколико је то
прописано билатералним споразумом, као и стамбених комплекса
вишепородичног становања када је инвеститор Република Србија;
6) термоелектранa снаге 10 МW и више, термоелектранa-топланa
електричне снаге 10 МW и више и других објеката за производњу електричне
енергије
снаге
10
MW
и
више,
као
и
електроенергетских
водова и трансформаторских станица напона 110 и више kV;
7) међурегионалних и регионалних објеката водоснабдевања и
канализације, постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200l/s и
постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета преко 200 l/s;
8) регулационих радова за заштиту од великих вода градских подручја и
руралних површина већих од 300 ha;
9) објеката у границама непокретних културних добара од изузетног
значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне
баштине, објеката у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја
са одређеним границама катастарских парцела и објеката у заштићеној околини
културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине, као и
објеката у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних
добара (осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни
простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и
културних добара уписаних у Листу светске културне баштине), у складу са
законом;
9а) објеката у границама националног парка и објеката у границама
заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних
стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних
објеката инфраструктуре, који се граде у селима), у складу са законом;
10) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима, капацитета више од 70 t дневно;
11) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или
физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна
складишта и/или депоније за одлагање опасног отпада;
12) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај;
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13) путничких пристаништа, лука, пристана и марина;
14) државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних
прикључака на ове путеве и граничних прелаза;
15) јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и метроа;
16) објеката електронских комуникација, односно мрежа, система или
средстава који су међународног и магистралног значаја и они који се граде на
територији две или више јединица локалне самоуправе;
17) хидрограђевинских објеката на пловним путевима;
18) пловних канала и бродских преводница који нису у саставу
хидроенергетског система;
19) регионалних депонија, односно депонија за одлагање неопасног отпада
за подручје настањено са преко 200.000 становника;
20) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије снаге
10 МW и више;
21) објеката који су намењени за производњу наоружања и војне опреме у
смислу закона којим се уређује област производње наоружања и војне опреме,
као и објеката за производњу и складиштење експлозивних материја;
22) објеката здравствене заштите смештајних капацитета преко 500
лежаја;
23) објеката који се граде на територији две или више јединица локалних
самоуправа.
24) објекте за које је Влада утврдила да су пројекти од значаја за
Републику Србију.

3. Издавање грађевинске дозволе
Члан 135.
Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање
грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу и извод из
пројекта за грађевинску дозволу израђене у складу са прописом којим се ближе
уређује садржина техничке документације, који има одговарајуће право на
земљишту или објекту и који је доставио доказе о уплати одговарајућих такси и
накнада и друге доказе прописане прописом којим се ближе уређује поступак
спровођења обједињене процедуре.
Као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право
закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права
прописана овим законом.
За изградњу подземних инфраструктурних објеката који се граде у оквиру
планираних саобраћајних или инфраструктурних коридора, методом
подбушивања, као прва фаза реализације, не доставља се доказ о
одговарајућем праву нити доказ о уклањању објеката у смислу овог закона, већ
се наведени докази достављају у другој фази реализације изградње.
За изградњу линијских инфраструктурних објеката, као доказ о
одговарајућем праву сматра се и правноснажно или коначно решење о
експропријацији, закључен уговор о праву службености у складу са овим
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законом, закључен уговор о закупу на земљишту у приватној својини, као и
други докази прописани чланом 69. oвог закона.
ЗА
ИЗГРАДЊУ
ЛИНИЈСКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБЈЕКАТА
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ ЗА ВИШЕ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА, ОДНОСНО ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА УЗ ОБАВЕЗУ
ИНВЕСТИТОРА ДА ПРЕ ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ, А НА ОСНОВУ
ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ИЗВРШИ СПАЈАЊЕ ТИХ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА.
За изградњу комуналне инфраструктуре, као и реконструкцију, санацију и
адаптацију јавних саобраћајних и других јавних површина у регулацији
постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену, не
доставља се доказ о одговарајућем праву на земљишту, односно објекту.
ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ УНУТАР ОБЈЕКТА, КАО ДОКАЗ О
ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРАВУ СМАТРА СЕ И САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА,
ОДНОСНО ВЛАСНИКА ОБЈЕКТА. ПО ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА, ДЕО ЗГРАДЕ У
КОМЕ ЈЕ ИЗГРАЂЕНА ТРАФОСТАНИЦА, ПОСТАЈЕ САМОСТАЛНИ ДЕО
ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНА МАТЕРИЈА
ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА.
За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту
који је у власништву више лица, као доказ о одговарајућем праву прилаже се и
оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на надзиђивању, прилаже
се и уговор закључен у складу са посебним законом.
За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту на коме је
као носилац права коришћења уписано лице из члана 102. став 9. овог закона,
уз захтев из става 1. овог члана прилаже се извод из листа непокретности са
уписаним правом коришћења у корист подносиоца захтева.
За изградњу или извођење радова на изградњи објеката за службене
потребе дипломатско-конзуларних представништава страних држава, односно
канцеларија међународних организација у Републици Србији, уколико је то
прописано билатералним споразумом, инвеститор нема обавезу плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако постоји реципроцитет са
том страном државом, о чему потврду издаје министарство надлежно за
спољне послове.
За изградњу енергетских објеката, пре издавања грађевинске дозволе,
инвеститор прибавља енергетску дозволу, у складу са посебним законом.
Акo je захтевом за издавање грађевинске дозволе предвиђено
прикључење објекта на комуналну или другу инфраструктуру која у тренутку
издавања локацијских услова није изведена, што je утврђено локацијским
условима, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор
између инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се
утврђују обавезе уговорних cтрана да, најкасније до истека рока за завршетак
радова на објекту за који се тражи грађевинска дозвола, изграде
инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта на комуналну или другу
инфраструктуру, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће
инфраструктуре.
Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, по пријему захтева за
издавање грађевинске дозволе врши проверу достављене документације у
складу са чланом 8ђ овог закона.
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Грађевинска дозвола се издаје на основу важећих локацијских услова
независно од тога по чијем захтеву су локацијски услови издати.
Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, издаје на ризик
инвеститора грађевинску дозволу и за непокретност на којој је у евиденцији
катастра непокретности уписана забележба спора, односно управног спора,
осим ако је забележба уписана након ступања на снагу Закона о поступку уписа
у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, број 41/18).
За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно
надлежни орган аутономне покрајине пре издавања грађевинске дозволе,
потребно је прибавити извештај ревизионе комисије.
4. Садржина грађевинске дозволе
Члан 136.
Грађевинска дозвола садржи нарочито податке о:
1) инвеститору, односно инвеститору и финансијеру;
2) објекту чије се грађење дозвољава са подацима о габариту,
висини, бруто развијеној грађевинској површини и предрачунској вредности
објекта;
3) катастарској парцели, односно катастарским парцелама, ОДНОСНО
ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА на којима се гради објекат;
4) постојећем објекту који се уклања или реконструише ради грађења;
5) року важења грађевинске дозволе;
6) документацији на основу које се издаје.
Саставни део грађевинске дозволе је и извод из пројекта за грађевинску
дозволу, са спецификацијом свих посебних делова објекта.
Грађевинска дозвола се издаје решењем, у року од пет радних дана од
дана подношења захтева. Саставни део решења су локацијски услови, износ
доприноса из члана 97. став 2. овог закона, извод из пројекта и пројекат за
грађевинску дозволу.
На решење из става 3. овог члана може се изјавити жалба у року од осам
дана од дана достављања.
На решење из става 3. овог члана, које доноси надлежно министарство,
односно надлежни орган аутономне покрајине, не може се изјавити жалба, али
се тужбом може покренути управни спор.

Члан 137.
Грађевинска дозвола издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако
тај део представља техничку и функционалну целину, ОДНОСНО ЗА ВИШЕ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, ИЛИ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА.
Припремни радови се изводе на основу грађевинске дозволе из става 1.
овог члана.
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Брисани су ранији ст. 3-6. (види члан 82. Закона - 132/2014-3)
Припремни радови за објекте из члана 133. овог закона, као и за објекте
бруто развијене грађевинске површине преко 800 m², могу се изводити и на
основу посебне грађевинске дозволе.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе из става 3. овог члана,
прилажу се локацијски услови, пројекат припремних радова и доказ о
одговарајућем праву на земљишту или објекту.
Решење из става 3. овог члана доноси орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења уредне
документације.
На решење из става 3. овог члана може се изјавити жалба у року од осам
дана од дана достављања, а ако је решење издало министарство надлежно за
послове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине, није
дозвољена жалба али се може тужбом покренути управни спор.
Ако се припремни радови односе на уклањање објекта на парцели,
обавеза инвеститора је да надлежној служби за катастар непокретности, ради
спровођења промене достави геодетски елаборат о рушењу. Решење из става
3. овог члана посебно садржи обавезу инвеститора да о уклањању објекта на
парцели обавести надлежног инспектора, који сачињава записник и доставља
га надлежној служби за катастар непокретности, ради спровођења промене у
катастарском операту.

7. Рок важења грађевинске дозволе
Члан 140.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у
року од три године од дана правноснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАДА ЈЕ ПРИЈАВА РАДОВА
ИЗВРШЕНА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 148. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА, ГРАЂЕВИНСКА
ДОЗВОЛА ВАЖИ ДО ПРИЈАВЕ РАДОВА СВИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА.
Решење којим се утврђује престанак важења грађевинске дозволе из става
1. овог члана ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА доноси орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда
употребна дозвола, осим за објекте из члана 133. овог закона, објекте
комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и породичне стамбене зграде
које инвеститор гради ради решавања својих стамбених потреба.
На захтев инвеститора, надлежни орган може донети решење којим се
одобрава да правноснажна грађевинска дозвола остаје на правној снази две
године после рока прописаног ставом 3. овог члана, ако се у поступку
покренутом у року из ставa 3. овог члана, утврди да је објекат завршен у
конструктивном смислу на основу записника надлежног грађевинског
инспектора.
После истека рока из става 3, односно става 4. овог члана, инвеститор
плаћа на рачун Пореске управе накнаду у висини пореза на имовину, који би се
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плаћао у складу са законом којим се уређује порез на имовину за цео објекат,
да је исти изграђен у складу са грађевинском дозволом, све док се за ту
локацију не изда нова грађевинска дозвола.
Решење којим се утврђује престанак важења грађевинске дозволе из става
3. односно става 4. овог члана доноси орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе, а по правноснажности то решење доставља Пореској
управи на чијој територији се налази предметни објекат.
Брисани су ранији ст. 7. и 8. (види члан 84. Закона - 132/2014-3)
Одредбе ст. 3, 4, 5. и 6. овог члана односе се и на решења о грађевинској
дозволи, односно решења о одобрењу за изградњу која су издата у складу са
раније важећим законима којима је уређивана изградња објеката, пре 11.
септембра 2009. године. Рок за прибављање употребне дозволе за ове објекте
је две године од дана ступања на снагу овог закона.
VII. ГРАЂЕЊЕ
1. Пријава радова
Члан 148.
Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску
дозволу пре почетка извођења радова.
Уз пријаву радова подноси се доказ о регулисању обавеза у погледу
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са овим законом,
доказ о плаћеној административној такси, као и други докази одређени
прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.
Одмах по пријему уредне пријаве, орган који је издао грађевинску дозволу,
по службеној дужности, доставља органу надлежном за послове државног
премера и катастра правноснажно решење о грађевинској дозволи, потврду о
пријави радова и извод из пројекта са графичким прилозима и спецификацијом
посебних делова, у циљу уписа предбележбе објекта у изградњи.
За линијске инфраструктурне објекте, поред доказа из става 2. овог члана,
када је решење о грађевинској дозволи издато на основу коначног решења о
експропријацији, доставља се и акт министарства надлежног за послове
финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом,
односно закључен уговор о праву службености у складу са овим законом.
У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ИЗДАТА НА ОСНОВУ
ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА ИЗ ЧЛАНА 69. СТАВ 9. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИЈАВА
РАДОВА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ САМО ЗА ДЕО ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ
ИНВЕСТИТОР ДОСТАВИО ДОКАЗ О РЕШЕНИМ ИМОВИНСКО-ПРАВНИМ
ОДНОСИМА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
КАДА ЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145. ОВОГ ЗАКОНА ИЗДАТО ЗА ВИШЕ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, ОДНОСНО ЗА ДЕЛОВЕ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА, КАО ДОКАЗ О ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРАВУ ДОСТАВЉА СЕ ДОКАЗ О
РЕШЕНИМ
ИМОВИНСКО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА, У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ, ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАЋЕНЕ ПРОЈЕКТОМ
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
ДОЗВОЛУ, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, УЗ ОБАВЕЗУ ИНВЕСТИТОРА ДА
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ПРЕ ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ПРИБАВИ ПОТВРДУ ПРОЈЕКТА
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИЗВРШИ ПРОВОЂЕЊЕ ТОГ
ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПАРЦЕЛАЦИЈЕ.
У пријави из става 1. овог члана инвеститор наводи датум почетка и рок
завршетка грађења, односно извођења радова.
Надлежни орган о поднетој пријави обавештава грађевинску инспекцију.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве из
става 1. овог члана.
IX. СТРУЧНИ ИСПИТ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА,
УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА
1. Стручни испит
Члан 161.
Стручни испит, који је као услов за обављање одређених послова прописан
овим законом, полаже се пред комисијом коју образује министар надлежан за
послове урбанизма и грађевинарства.
Трошкове полагања стручног испита сноси кандидат или привредно
друштво, односно друго правно лице у коме је кандидат запослен.
АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА
ПОЛАГАЊЕМ СТРУЧНОГ ИСПИТА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА
ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗМА
И
ГРАЂЕВИНАРСТВА
МОЖЕ
ПОВЕРИТИ
СТРУКОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО СТРУКОВНОМ УДРУЖЕЊУ НА
ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИ НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО ЗАКЉУЧУЈЕ СА ТОМ
ОРГАНИЗАЦИЈОМ.

Члан 165.
Органи Коморе су скупштина, управни одбор, надзорни одбор и
председник Коморе.
Комора је организована
архитеката, Матична секција
инжењера електро струке,
Матична секција инжењера
просторних планера.

у шест матичних секција, и то: Матична
инжењера грађевинске струке, Матична
Матична секција инжењера машинске
осталих техничких струка и Матична

секција
секција
струке,
секција

Радом матичне секције управља извршни одбор секције.
Скупштина Коморе има 60 чланова.
У Скупштину Коморе матична секција бира број чланова сразмерно свом
учешћу у укупном броју чланова Коморе, утврђеном на дан расписивања
избора.
Управни одбор има једанаест чланова, и то: председника, потпредседника,
три представника које именује надлежно министарство и председнике извршних
одбора матичних секција. Председници извршних одбора матичних секција су
чланови управног одбора по положају.
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СКУПШТИНУ КОМОРЕ ЧИНЕ ПРЕДСТАВНИЦИ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА.
СВАКА
МАТИЧНА
СЕКЦИЈА
ДЕЛЕГИРА
ЈЕДНАК
БРОЈ
СВОЈИХ
ПРЕДСТАВНИКА.
УПРАВНИ ОДБОР ИМА ДВАНАЕСТ ЧЛАНОВА, ОД КОЈИХ ШЕСТ
ЧЛАНОВА ИМЕНУЈЕ НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО, А ШЕСТ ЧЛАНОВА ЧИНЕ
ПО ЈЕДАН ИЗАБРАНИ ПРЕДСТАВНИК СВАКЕ ОД МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА.
УПРАВНИ ОДБОР ИМА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА.
ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА БИРА УПРАВНИ ОДБОР ИЗ РЕДА
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
КОЈЕ
ИМЕНУЈЕ
НАДЛЕЖНО
МИНИСТАРСТВО.
Мандат председника, потпредседника и чланова Управног одбора траје
две године и могу бити бирани два пута.
Надзорни одбор чине председник и један члан које именује надлежно
министарство и један члан кога бира Скупштина Коморе, сви из реда чланова
Коморе.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје пет година и могу
бити бирани једном.
Председника Коморе именује Скупштина Коморе.
Састав, делокруг и начин избора органа утврђује се Статутом Коморе.
Члан 180.
Грађевински, односно урбанистички инспектор дужан је да на захтев
Инжењерске коморе Србије достави решење које у вршењу инспекцијског
надзора доноси на основу овог закона.

XIV. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА
Члан 201.
Влада, према класи и намени објекта, прописује:
1) који се услови за пројектовање и прикључење обавезно прибављају од
ималаца јавних овлашћења у поступку издавања локацијских услова;
2) обавезну садржину, поступак и начин издавања услова из тачке 1) овог
става;
3) обавезну садржину, поступак и начин издавања локацијских услова од
стране надлежног органа.
Влада ближе уређује услове, начин и поступак отуђења и размене
непокретности у јавној својини (члан 99).
Влада ближе прописује начин, услове и поступак за улагање неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини ради остваривања јавно-приватног
партнерства, односно уношења као оснивачког улога у јавна предузећа и
привредна друштва и закључивања уговора о заједничкој изградњи једног или
више објеката са физичким или правним лицем (члан 100).
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Влада ближе прописује састав, делокруг и одговорност републичке
комисије за комасацију, поступак спровођења комасације, садржину одлуке о
комасацији, садржину, услове и начин издавања решења о комасацији,
поступак израде и садржину пројекта комасације, начин процене вредности
земљишта у поступку урбане комасације, трошкове и обвезнике плаћања
трошкова као и захтев за изузимање из комасационе масе, свих носиоца
стварних права на катастарској парцели.
Влада ближе прописује критеријуме за израду докумената просторног И
УРБАНИСТИЧКОГ планирања, врсте лиценци за правна лица, као начин и
поступак издавања и одузимања лиценци и висине трошкова издавања.
Влада ближе уређује начин и рокове размене докумената и поднесака у
поступцима припреме и праћења израде планских докумената, као и формат у
коме се достављају услови.
Министар ближе прописује:
1) енергетска својства зграда и начин израчунавања енергетских својстава
зграда, енергетске захтеве за нове и постојеће зграде, услове, садржину и
начин издавања сертификата, као и садржину и начин вођења Централног
регистра енергетских пасоша;
1а) техничке прописе којима се ближе утврђују технички захтеви за објекте
у циљу испуњавања основних захтева за објекте;
1б) техничке прописе којима се утврђују захтеви за употребу, уградњу и
перформансе које морају да имају грађевински производи који се уграђују у
објекат у односу на своје битне карактеристике и други технички захтеви у вези
с објектима и њиховом изградњом;
2) техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу
обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којим
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (члан 5);
3) предмет и поступак спровођења обједињене процедуре, вођење и
садржину регистра обједињених процедура и централне евиденције, као и
овлашћења и обавезе регистратора (чл. 8, 8а, 8д, 8в и 8г);
4) садржину, начин, поступак и рокове израде и објављивања сепарата (чл.
31а, 34, 41, 46, 48, 49, 50, 58. и 61);
5) садржину, начин и поступак
урбанистичког планирања (чл. 10–68);

израде докумената

просторног и

6) услове и критеријуме за су/финансирање израде планских докумената
(члан 39);
7) начин и поступак избора чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије
за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта, право и висину накнаде члановима комисија, као и
услове и начин рада комисија (чл. 33, 49, 52. и 63а);
8) садржину и начин вођења и одржавања централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у простору и локалног
информационог система планских докумената, као и дигитални формат
достављања планских докумената (чл. 43. и 45);
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9) садржину, поступак и начин
грађевинског земљишта (члан 94);

доношења

програма

уређивања

10) класификацију објеката према намени, функционалним и
структуралним карактеристикама и степену утицаја на окружење, с обзиром на
ризике везане за изградњу и експлоатацију (члан 2);
11) садржину, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (чл. 117–124, 129, 131. и 168);
12) услове осигурања од професионалне одговорности (члан 129а);
13) начин и поступак избора чланова комисије, право и висину накнаде за
рад у комисијама (члан 131.), услове, методологију, начин рада и одлучивања
ревизионе комисије и садржај извештаја о стручној контроли (члан 132);
13а) посебну врсту објеката и посебну врсту радова за које није потребно
прибављати акт надлежног органа, као и врсту објеката који се граде, однoсно
врсту радова који се изводе, на основу решења о одобрењу, као и обим и
садржај и контролу техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступак који надлежни орган спроводи (чл. 144. и 145);
14) садржину и начин издавања грађевинске дозволе, (чл. 135–138);
15) услове које треба да испуне привредна друштва, односно друга правна
лица или предузетници за обављање послова израде техничке документације и
грађења по врстама објеката, начин и поступак избора чланова комисије, право
и висину накнаде за рад у комисијама, услове и начин рада и садржину
података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду
техничке документације и лиценце за грађење објеката, као и услове за
одузимање тих лиценци и изглед и форму тих лиценци (чл. 126. и 150);
16) изглед, садржину и место постављања градилишне табле (члан 149);
17) садржину и начин вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и
грађевинске књиге (члан 152);
18) садржину и начин вођења стручног надзора (члан 153);
19) садржину и начин вршења техничког прегледа, издавања употребне
дозволе, осматрања тла и објекта у току грађења и употребе и минималне
гарантне рокове за поједине врсте објеката, односно радова, као и састав
комисије за технички преглед објекта, према класи и намени објекта; услове на
основу којих се утврђује да је објекат подобан за употребу; форму и садржину
предлога комисије за технички преглед о утврђивању подобности објекта или
дела објекта за употребу, као и друга питања од значаја за вршење техничког
прегледа (чл. 154. и 158);
20) услове, програм и начин полагања стручног испита у области
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације
грађења и енергетске ефикасности (члан 161);
20) УСЛОВЕ, ПРОГРАМ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У
ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ,
ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА, САСТАВ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОЛОЖЕНОМ
СТРУЧНОМ ИСПИТУ (ЧЛАН 161);
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21) услове и поступак издавања и одузимања лиценце за одговорног
урбанисту, пројектанта и извођача радова, одговорног планера (члан 162);
21) УСЛОВЕ И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА, ОДУЗИМАЊА И ПРОДУЖАВАЊА
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНЕРА, ОДГОВОРНОГ
УРБАНИСТУ, ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА И ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА
РАДОВА, КАО И ИЗГЛЕД И САДРЖИНУ СВЕЧАНЕ ФОРМЕ ЛИЦЕНЦЕ (ЧЛАН
162);
22) образац и садржину легитимације урбанистичког и грађевинског
инспектора, као и врсту опреме коју користи инспектор;
23) поступак доношења и садржину програма уклањања објеката (члан
171);
24) изглед и садржину службеног знака, као и поступак затварања
градилишта (члан 181);
25) општа правила за парцелацију, регулацију и изградњу (чл. 31. и 57);
26) начин и поступак за расписивање и спровођење урбанистичко –
архитектонског конкурса (члан 68а);
27) на које објекте се не примењују одредбе о извођачу радова,
одговорном извођачу радова и обавези одређивања стручног надзора у току
грађења и техничког прегледа објекта, према класи и намени објекта (члан
153а);
28) садржину и начин објављивања података регистра одговорних
планера, одговорних урбаниста, одговорних пројектаната и одговорних
извођача;
28) НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПОДАТАКА РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА;
29) класификацију намене земљишта и планских симбола (члан 32);
30) предмет и поступак одржавања и управљање сигурношћу високих
брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом;
31) садржину, начин и поступак измене и допуне планских докумената, као
и скраћеног поступка (члан 51б);
32) садржину и начин вођења регистра лиценцираних инжењера,
архитеката и просторних планера, услове које треба да испуне лица да би била
уписана у тај регистар, начин и поступак за упис у тај регистар, као и начин
обављања, измене и брисања података уписаних у тај регистар и изглед и
форму тих лиценци (члан 162);
32) САДРЖИНУ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА, УСЛОВЕ КОЈЕ ТРЕБА
ДА ИСПУНЕ ЛИЦА ДА БИ БИЛА УПИСАНА У РЕГИСТАР, НАЧИН И ПОСТУПАК
ЗА УПИС У РЕГИСТАР, НАЧИН ВРШЕЊА УПИСА, ИЗМЕНЕ И БРИСАЊА
ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР, КАО И ИЗГЛЕД И УВЕРЕЊЕ О УПИСУ У
РЕГИСТАР И СТАТУС ПРОФЕСИОНАЛНОГ МИРОВАЊА (ЧЛАН 162);
33) начин и поступак избора чланова комисије, право и висину накнаде за
рад у комисији за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање
лиценце за одговорног планера, одговорног пројектанта и одговорног извођача
(члан 162).
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САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА
ЧЛАН 18.
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У
РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 72/09, 81/09 ИСПРАВКА, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14,
145/14 И 83/18), АКО НИСУ У СУПРОТНОСТИ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 19.
ЗАПОЧЕТИ ПОСТУПЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ, ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ, ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА
РЕШАВАЊЕ О ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПОДНЕТИХ ДО
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОКОНЧАЋЕ СЕ ПО ПРОПИСИМА
ПО КОЈИМА СУ ЗАПОЧЕТИ.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСТУПЦИ У ВЕЗИ СА
ПРОЈЕКТИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ, ЗАПОЧЕТИ ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 72/09, 81/09 - ИСПРАВКА, 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 И 83/18), ОКОНЧАЋЕ
СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 20.
ВАЖЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ КОЈИ СУ ДОНЕТИ ПРЕ 1. ЈАНУАРА
1993. ГОДИНЕ, ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ПО ИСТЕКУ 24 МЕСЕЦА ОД ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, А ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ЊИХОВО
ДОНОШЕЊЕ ДУЖНИ СУ ДА У ТОМ РОКУ ДОНЕСУ НОВИ ПЛАНСКИ
ДОКУМЕНТ.
ЧЛАН 21.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

ДАНА
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VIII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Пре израде Предлога закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи (у даљем тексту: Предлог закона) анализирани су
ефекти примене измена и допуна Закона које су ступиле на снагу новембра
2018. године.
Наиме, сходно члану 6. став 2. Закона о министарствима („Службени
гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17) Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је надлежно између осталог и за
обављање послова државне управе у области железничког, друмског, водног и
ваздушног саобраћаја, који се односе, између осталог, и на реализацију
пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре и инфраструктурне пројекте
од посебног значаја у области нискоградње.
У изради текста измена овог закона, извршена је детаљна анализа
проблема који у пракси представљају правило, а ређе преседан, да због
дуготрајног поступка решавања имовинско-правних односа, приликом
планирања и касније реализације пројеката велики део времена Инвеститор
изгуби на решавање баш ових питања, без могућности да започне извођење
радова на деловима деонице на којој су ови односи решени.
Узимајући у обзир да се пројекти као што је изградња линијских
инфраструктурних објеката (путеви, пруге и слично) од изузетног значаја
првенствено за све грађане и грађанке Републике Србије, важно је приступити
решавању овог проблема на ефикасан и свеобухватан начин.
Имајући у виду да се поменути пројекти планирају, пројектују и граде на
више хиљада катастарских парцела, те да изискују у зависности од проблема
који се утврди током ове фазе пројекта вишемесечно решавање истих, и
продужавање рокова за реализацију, што доводи до издвајања додатних
финансијских средстава, изменама Закона би се кад су у питању линијски
инфраструктурни објекти кроз поступке решавања експропријације као дела
имовинско-правних питања, радили паралелно са поступком извођења радова.
Сви пројекти који представљају линијске инфраструктурне објекте, граде
се у дужинама од неколико десетина километара и на неколико хиљада
катастарских парцела. Како би се убрзао почетак изградње ових објеката,
неопходна је измена одредбе у Закону о планирању и изградњи како би се
омогућило брже прибављање грађевинске дозволе, односно, грађевинска
дозвола би се издала Инвеститору за целокупан пројекат. Извођач би могао
одмах да започне радове на деловима на којима је завршен поступак
експропријације, односно решени имовинско-правни односи, а где није
завршена експропијација и процедуре у катастрима, исте би се решавале
паралелно са извођењем радова, при чему се ни у једном тренутку не дира у
права власника непокретности које су предмет експропријације, у складу са
законом.
Наведено решење би утицало на ефективније планирање финансијских
средстава и уштеду финансијских средства, а комплетан пројекат би се
реализовао у много краћим роковима, што би довело до ефикасније
реализације пројеката за изградњу линијских инфраструктурних објеката, који
су неспорно од значаја за Републику Србију.
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Такође, уштеда финансијских средстава је омогућена кроз коришћење
средстава за изградњу, која су иначе остајала неискоришћена све време
решавања имовинско-правних односа, а за која је у случајевима када се
пројекат финансира из кредита држава плаћала пенале кредиторима. За свако
неповлачење планираних транши из кредита, Инвеститор је дужан да
кредитору плати одређен проценат финансијских средстава (утврђен Уговором
о зајму), као казну за неповлачење средстава из зајма. Оваквим законским
решењима би се значајно смањио износ који је држава плаћала на име пенала
за неповлачење финансијских средстава која су одобрена и који би вишеструко
показао уштеде у буџету Републике Србије.
Такође би се учинило ефикаснијим планирање висине и трошења
буџетских средстава за реализацију предметних објеката, јер не би неизвесност
трајања процеса експропријације, утицала на план реализације буџета.
1. Одређење проблема које овај закон треба да реши
Кључни проблеми које овај закон треба да реши су да:
1.

Отклони одређене недостатке који су уочени у досадашњој примени
важећег Закона који уређује област планирања и изградње;

2.

Прецизира и редефинише одређене норме, а све у циљу даљег
побољшања и унапређења грађевинарства у Републици Србији, те даљег
напредовања на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing
Business;

3.

Омогући брже и ефикасније извођење пројеката изградње линијских
инфраструктурних објеката на начин да се сада имовинско-правни
односи за изградњу ових објеката решавају до употребне дозволе;

4.

Паралелно решавање имовинско-правних односа и извођење радова на
деловима објекта на којима су ови односи решени;

5.

Организовање инжењерских струка у оквиру Инжењерске коморе Србије
(у даљем тексту: Комора), како би све струке биле подједнако
заступљене у највишем органу управљања Коморе. На овај начин би се
обезбедило да о свим питањима од значаја за инжењерске струке
одлучује једнак број представника свих струка;

6.

Организација административно - стручних и техничких послова полагања
испита који се могу поверити струковној организацији, односно
струковном удружењу, које би на тај начин било укључено у делокруг
стручних послова из инжењерских области за које се полаже стручни
испит;

7.

Међусобно усклађивање одредби закона;

8.

Лакше издавање грађевинских дозвола у случају када постоји забележба
спора на земљишту, што ће пре свега допринети бржој реализацији
великих инфраструктурних пројеката, а неће утицати на правну
сигурност, имајући у виду Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова;

9.

Ефикаснија реализација пројеката од значаја за Републику Србију;

10. Омогућавање доношења нових планских докумената у року од 24 месеца
од дана ступања закона на снагу, у случају када су тренутно важећи
плански документи донети пре 1. јануара 1993. године;
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11. Доношење подзаконских аката којима би се прецизирале и разрадиле
одредбе закона.
2. Циљеви који се доношењем овог закона постижу
Циљеви законодавне активности на изради савременог правног оквира о
планирању и изградњи су:
1. Даље подстицање градње уз унапређење поштовања принципа правне
сигурности и безбедности изградње и коришћења објеката;
2. Обезбеђивање квалитетних услуга јавног сектора;
3. Формирање ефикасног механизма који би дозволио државним и
локалним органима да омогуће реализацију различитих активности на
основу јасних правила;
4. Привлачење домаћих и страних инвеститора;
5. Повећање запослености;
6. Обезбеђивање правног оквира за транспарентну и прецизно прописану
процедуру издавања дозвола;
7. Ефикаснија
реализација
инфраструктурних објеката.

пројеката

изградње

линијских

Остваривањем ових циљева створиће се правни оквир који ће још више
да подстакне уређену и контролисану градњу. С тим у вези је и изменама и
допунама Закона из новембра 2018. године, самосталним чланом 109.
прописано да важећи плански документи који су донети пре 1. јануара 1993.
године, престају да важе по истеку 12 месеци од дана ступања на снагу овог
закона, а да су органи надлежни за њихово доношење дужни да у том року
донесу нови плански документ. Имајући у виду наведено, више јединица
локалне самоуправе се обратило са захтевом за продужење овог рока, будући
да ће истеком рока остати без важећих планских докумената, а нови неће бити
донет. Примера ради, град Београд је поднео иницијативу за продужење рока,
будући да је после усвајања ПГР-а из 2016. године, тренутно на снази 103
планска документа старија од 1. јануара 1993. године и да у новим изменама
ПГР-а неће моћи да их преиспитају и донесу нове у остављеном року. Другим
речима, само град Београд би остао без 103 планска документа. Због свега
наведеног, предложено је продужење рока за још 24 месеца од дана ступања
на снагу овог закона.
Општи и посебни циљеви усклађени су са важећим документима јавних
политика и важећим правним оквиром, као и са приоритетним циљевима
Владе, будући да је један од приоритетних циљева реализација
инфраструктурних пројеката, чија је реализација предложеним изменама
олакшана.

3. Друге могућности за решавање проблема
У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности:
1. status quo - немењање важећег Закона;
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2. доношење Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи којим би се извршила корекција дела уочених проблема;
3. доношење новог закона.
Није могуће решавање поменутог проблема на другачији начин имајући у
виду да се ради о материја која се прописује законом.
Током анализе појединачних решења у Предлогу закона, разматрана су
у два корака:
- у првом је разматрана потреба за изменама одредби важећег Закона;
- у другом, ако су измене биле неопходне, разматране су релевантне опције и
утврђивала се најпожељнија опција, са аспекта утврђених критеријума.
Разлог због ког се није приступило изради новог закона јесте то што су
измене мањег обима, те није потребно доносити потпуно нови закон већ нова
решења имплементирати у постојећу структуру.
4. Зашто је доношење овог закона најбоље за решавање проблема
Доношењем овог закона били би решени проблеми који су се појавили у
пракси а који се односе на реализацију и ефикасније спровођење пројеката
извођења радова у поступку изградње линијских инфраструктурних објеката.
Имајући у виду да је досадашњим Законом о планирању и изградњи, као
услов за издавање грађевинске дозволе било неопходно решавање имовинскоправних односа, које обухвата решавање у катастрима по Пројектима
парцелације и препарцелације и након тога експропријација до доношења
Коначног решења о експропријацији, садашњим изменама закона ће се
уштедети на времену у толико колико је било неопходно да се ови процеси
заврше.
Код линијских инфраструктурних објеката, ови процеси могу трајати од
минимални 6 (шест) месеци, па и до неколико година.
Предложеним законским решењима, овај процес ће се одвијати
паралелно са изградњом објекта, која траје по неколико година, а сваки
инвеститор је у обавези да до прибављања Употребне дозволе реши
комплетне имовинско-правне односе и обједини катастарске парцеле у једну,
на којој је изграђен објекат.

5. На кога ће и како утицати предложена решења у овом закону
По својој природи одредбе овог закона имају ефекат на сва домаћа и
страна привредна друштва, као и на предузетнике, односно на органе јавне
власти, као и на банке и друге финансијске институције. Предложена решења
ће имати непосредан ефекат на:
- Инвеститоре;
- Привредна друштва;
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- Предузетнике;
- Државне органе Републике Србије, органе аутономне покрајине и
јединица локалне самоуправе;
- Низ других заинтересованих лица.
Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из новембра
2018. године, прописано је да за пројекте проглашене од значаја за Републику
Србију, дозволе за грађење издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства. Међутим, пракса је за ово кратко време показала да је овакво
решење неповољно за инвеститора, будући да им се овако прописаном
надлежношћу продужава рок прибављања аката за изградњу, отежава
процедура и повећава цена саме реализације пројекта, што неповољно утиче
на саму инвестицију и рокове који су планирани. Примера ради, инвеститор би
имао обавезу да прибавља извештај Ревизионе комисије на идејни пројекат за
објекте за које, да целокупан пројекат није проглашен пројектом од значаја за
Републику Србију, не би морао.
Измене закона су обухватиле измене у оквиру начина избора чланова
Скупштине и Управног одбора Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту:
Комора), јер је основна функција Коморе, преко матичних секција, унапређење
инжењерских делатности заступљених у Комори. Стога Предлог закона
предвиђа да у Скупштину Коморе свака матична секција, као основни облик
организовања инжењерских струка у оквиру Коморе, делегира једнак број
својих представника, како би све струке биле подједнако заступљене у
највишем органу управљања Коморе. На овај начин би се обезбедило да о
свим питањима од значаја за инжењерске струке одлучује једнак број
представника свих струка.
Управни одбор Коморе јесте орган који не доноси одлуке од значаја за
инжењерске струке и унапређење инжењерских делатности, већ је извршни
орган који извршава одлуке од значаја за Комору. Поред представника свих
матичних секција, Предлогом закона је предложено да Управни одбор чини и
једнак број представника надлежног министарства, које у оквиру својих
надлежности остварује јавни интерес у областима планирања и изградње, те би
на тај начин било укључено спровођење одлука од значаја за ове области.
Закон о планирању и изградњи прописује да се стручни испит, који је као
услов за обављање одређених послова из области планирања и изградње
прописан Законом, полаже пред комисијом коју образује министар надлежан за
послове урбанизма и грађевинарства, док се Предлогом закона предвиђа да се
административно-стручни и технички послови организовања полагања испита
могу поверити струковној организацији, односно струковном удружењу, које би
на тај начин било укључено у делокруг стручних послова из инжењерских
области за које се полаже стручни испит. Осим тога, овим решењем се даје
могућност да због недостатка просторних и других техничких услова
неопходних за организацију полагања испита из инжењерских области,
административно-стручне послове полагања испита у испитним роковима може
спроводити струковна организација.
Сходно свему наведеном и разлози за брисање члана 180. Закона о
планирању и изградњи, огледају се у томе што је изменама Закона из новембра
2018. године, смањен обим надлежности Коморе, чиме је она постала
струковно удружење, а послове издавање и одузимање лиценци за одговорног
просторног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и
одговорног извођача радова преузело је министарство надлежно за послове
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грађевинарства. С тим у вези, више не постоји потреба за задржавањем члана
180. Закона, будући да ће и одузимање лиценци вршити ресорно министарство.

6. Трошкови које ће примена овог закона изазвати код грађана и
привреде, посебно код малих и средњих предузећа
Трошкови целокупног поступка појединачно гледано ће остати исти,
само ће се временски поступак реализације пројекта ефикасније спроводити
када су у питању линијски инфраструктурни објекти, с обзиром да ће различите
фазе пројекта моћи паралелно да се спроводе.
Такође, уштеда финансијских средстава је омогућена кроз коришћење
средстава за изградњу, која су иначе остајала неискоришћена све време
решавања имовинско-правних односа, а за која је у случајевима када се
пројекат финансира из кредита држава плаћала пенале кредиторима. Оваквим
законским решењима би се значајно смањио износ који је држава плаћала на
име пенала за неповлачење финансијских средстава која су одобрена и који би
вишеструко показао уштеде у буџету Републике Србије.
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове
С обзиром на изузетну комплексност овог закона, у овом сегменту биће
предочене неке од основних користи предложеног начина регулисања ове
области, као што су:
1.
2.
3.
4.

Додатно смањење трошкова због паралелног вођења процедура;
Додатна уштеда времена потребног за добијање дозвола;
Ефикаснији рад државних органа;
Смањење цене изграђених објеката.

Неке од ефеката предлога је могуће проценити и квантификовати, али
им је тешко одредити финансијску вредност. Свакако се очекује више
позитивних финансијских ефеката када су у питању пројекти изградње
инфраструктурних линијских објеката.
Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у
свом плану рада и буџету за 2019. годину (са планом и за 2020. и 2021. годину),
планирало отпочињање реализације пројеката из новог инвестиционог циклуса,
чија вредност је процењена на око 5 милијарди евра улагања у
инфраструктурне пројекте. Ту су пројекти од значаја за Републику Србију и то у
путној инфраструктури: изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега,
изградња „Моравског коридора” деоница Појате – Прељина, изградња аутопута
Београд – Сарајево, изградња „Фрушкогорског коридора” деоница Нови Сад –
Рума, изградња саобраћајнице Рума – Шабац (аутопут) и Шабац – Лозница
(брза саобраћајница), изградња аутопута Ниш – Мердаре, Обилазница око
Београда (сектори 4, 5 и 6), Крагујевац – Баточина, затим у железничкој:
изградња брзе пруге Београд – Будимпешта, реконструкција пруге Јајинци –
Мала Крсна, реконструкција пруге Ниш – Димитровград, реконструкција пруге
Ниш – Брестовац итд.
Сви ови пројекти представљају линијске инфраструктурне објекте, који
се граде у дужинама од неколико десетина километара и на неколико хиљада
катастарских парцела. Како би убрзали почетак изградње ових објеката,
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потребно је изменити одредбе у Закону о планирању и изградњи и омогућити
брже прибављање Грађевинске дозволе.
Основано очекујемо да ће ново законско решење подстицајно деловати
на нове инвестиције које су у ранијим периодима започете. Повећани обим
инвестиција ће имати вишеструко позитивне ефекте на стање јавних финансија.
8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију
Очекује се велики број домаћих и страних привредних субјеката који ће
бити формирани ради реализације нових грађевинских и других пројеката.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове о Нацрту закона
Узимајући у обзир да је измена мањег обима, те да се односи на
поједине врсте пројеката, односно на пројекте изградње линијских
инфраструктурних објеката, јавна расправа није спроведена за поменуте
измене.
Приликом израде Нацрта закона размотрене су све могућности утицаја
предметних измена и исте су инкорпорисане у текст Нацрта закона, уз
свеобухватно сагледавање
његовог побољшања и ефикасније примене
предложених решења Нацрта закона.
10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења
овог закона
Планирани кораци односно мере које ће бити донете у наредном
периоду односе се пре свега на линијске инфраструктурне објекте, до којих је
дошло детаљном анализом и сагледавање проблема реализације оваквих
пројеката.
Проблеми који су идентификовани у пракси, чије се решавање изменом
овде предвиђених законских одредби предлаже су, између осталог:
Ефикаснија реализација и брже спровођење пројеката изградње
линијских инфраструктурних објеката
Наиме, у процесу реализације изградње линијских инфраструктурних
објеката пуно времена одузима решавање имовинско-правних односа пре
издавања Грађевинске дозволе и баш их тих разлога долази до кашњења са
реализацијом радова. Решавање поменутих проблема се простире на пројекте
парцелације и препарцелације, затим спровођење процедура у катастру по тим
пројектима и на крају сам процес експропријације, који је дуготрајан за линијске
инфраструктурне објекте (путеве, пруге и сл), јер се ти објекти планирају,
пројектују и граде на више хиљада катастарских парцела, за чије је решавање
потребно најмање годину дана, некад и више, зависно од проблема на које се
наиђе у току експропријације (нелегални објекти, чекање решавања захтева за
легализацију за те објекте, неуписани објекти у катастру, расељавање
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становништва, жалбе на решења о упису у катастар, жалбе на решења о
експропријацији и сл).
Основни разлог због којих се предлаже увођење предметних измена
јесте да се омогући брже прибављање грађевинске дозволе. Наиме,
грађевинска дозвола би се издала Инвеститору за целокупан пројекат и
Извођач би одмах кренуо са радовима на деловима где су завршени поступци
експропријације, а тамо где није завршена експропијација и процедуре у
катастрима, исте би се решавале паралелно са извођењем радова, при чему се
никако не би нарушавала права власника непокретности које су предмет
експропријације.
Жеља законодавца је да се, створи законски оквир за адекватно
решавање проблема у пракси када се ради о пројектима који су од великог
интереса за Републику Србију и чија је изградња неопходна ради даљег
унапређења инфраструктуре и бољег повезивања грађана на територији целе
државе.
Са становишта да се финансијски највреднија имовина једног друштва,
поред земљишта, налази у објектима, измењене законске одредбе могу имати
само позитивне аспекте кроз предложену законску примену, у будућности што
ће највише осетити грађани.
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ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Oвлашћени предлагач прописа – Влада
Обрађивач – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Draft Law on Amendments to the Law on Planning and Construction
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну
садржину прописа,
Нема
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и
Прелазног споразума,
Нема
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума
и Прелазног споразума,
Нема
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума,
Нема
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније,
Нема.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Нема
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
Нема
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,
Нема
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
Нема
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније,
Нема.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве).
Не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености
У изради oвог закона нису учествовали консултанти.

