
IV. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши: 

 

Овим законом потребно је у законске, легалне  оквире вратити велики број објеката 

који су изграђени супротно закону. Према подацима којима располаже министарство 

надлежно за послове грађевинарства укупно  је предато 770.934 захтева за легализацију, у 

складу са Законом о легализацији. Према подацима добијеним од Републичког геодетског 

завода, број уписаних бесправних зграда у јавну евиденцију о непокретностима и правима 

на њима је 1.476.433. Међутим, стварни број објеката који су изграђени без грађевинске 

дозволе никада није био утврђен, а сви покушаји ресорног министарства да дође до ових 

података, нису дали жељене резултате.  

На основу наведених података, може се одредити основни проблем који овај закон 

треба да реши, а то је озакоњење свих или највећег броја  незаконито саграђених објеката. 

Проблем би овим законом, кроз предложена решења о попису свих објеката и паралелно 

решавање већ постојећих захтева, требало да буде решен на један системски начин.  

Из наведеног основног проблема који треба да буде решен овим законом, произлазе и 

посебни проблеми које би требало решити, да би крајњи циљ предлагача-озакоњење 

великог броја објеката, био остварен. Неколико је разлога, према схватању предлагача, 

који су утицали на чињеницу да је, по свим ранијим законима легализован мали број 

објеката, у односу на број поднетих захтева. 

Ти посебни проблеми односе се на: 

1. обим и садржину техничке документације која се доставља у поступку; 

2. решеност имовинско правних односа на земљишту и објекту; 

3. недостатак финансијских средства за плаћање накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта; 

4. дуге и компликоване административне процедуре; 

5. незаинтересованост подносиоца да реше проблем, јер је санкција изостаjaла или, и 

у случају да је донета- није извршавана. 

У складу са наведеним и дефинисаним проблемима, предложена су решења која би 

требало да доведу до крајњег циља предлагача: враћање у легалне оквире највећег броја 

ових објеката, што представља јавни интерес за Републику Србију. 

 

 

2. Циљеви који се постижу доношењем Закона: 

-враћање у законске оквире незаконито саграђених објеката са јасно израженим 

бенефитом за подносиоце и власнике незаконито изграђених објеката (легални 

објекти, уписани у јавну књигу, могућност задужења кроз стављање хипотеке 

на објекат, већа тржишна вредност непокретности...), јединице локалних 

самоуправа (повећање јавних прихода кроз наплату дела таксе за озакоњење и 

наплату пореза на имовину) и Републику Србију у целини ( успостављање 

својинске евиденције на целој територији Републике, стварање услова за 

планирање простора и рационално коришћење грађевинског земљишта, 

повећање јавних прихода кроз наплату дела таксе за озакоњење); 

- попис и евиденција свих незаконито изграђених објеката на територији 

Републике Србије;  

-повећање јавних прихода јединица локалне самоуправе; 



-уређење тржишта некретнина. 

 

 

 

 

3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 

акта? 

Предлагач сматра да је једино могуће решење било доношење овог закона, с 

обзиром на досадашње ефекте важећег Закона о легализацији и неутврђени број 

незаконито изграђених објеката, као и штету коју имају јединице локалне 

самоуправе због немогућности наплате пореза на имовину, као локалног јавног 

прихода. 

 

4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема? 
Једино се законом, који има обележја lex specialisa, по мишљењу предлагача, 

могу решити описани вишедеценијски проблеми у овој области. Такође, ова 

област је уређена са више посебних закона, те је целисходно да се све одредбе 

које се тичу озакоњења бесправних објеката нађу на једном месту, у једном 

закону. 

 

5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 
Решења предложена у закону најдиректније ће утицати на власнике незаконито 

изграђених објеката, тако што ће имати додатне трошкове на обезбеђењу и 

подношењу доказа који су законом прописани, као и за плаћање таксе за 

озакоњење. Такође, овај закон ће утицати на лица-одговорне пројектанте и 

извођаче радова, предузетнике и привредна друштва одговарајућих струка, који 

су овим законом означени као лица за израду извештаја о затеченом стању, као 

и на лица, предузетнике и привредна друштва геодетске струке, која су по овом 

закону овлашћена за израду елабората геодетских радова. Овај закон ће утицати 

и на запослене у надлежним органима, на начин да ће им обим посла бити 

повећан, због новоустановљених надлежности, што се најпре односи на 

грађевинске инспекторе, због прописане обавезе сачињавања пописа свих 

незаконито изграђених објеката на својој територији. 

 

6. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)? 

Све трошкове који настану ће непосредно сносити власници незаконито 

изграђених објеката. Мала и средња предузећа ће имати трошкове само уколико 

су власници незаконито изграђених објеката. 

 

7. Да ли су позитивне последице такве да оправдавају трошкове које ће он 

створити?  
С обзиром на постојање јавног интереса у прописаним поступцима, предлагач 

сматра да су позитивне последице такве да оправдавају трошкове које ће он 

створити одређеној категорији лица. Такође, позитивне последице на лица 



којима објекат буде озакоњен су такве да им оправдавају трошкове које ће им 

примена закона створити. 

 

8. Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

За потребе израде извештаја о затеченом стању биће потребан већи број 

правних лица одговарајућих, пре свега, инжењерских делатности, као и 

предузетника,  тако да се може, поред пуног ангажовања регистрованих 

привредних субјеката, очекивати и оснивање нових привредних субјеката. Сама 

чињеница да ће бити потребно ангажовање великог броја привредних субјеката 

утицаће и на тржишну конкуренцију међу њима. 

 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону? 

У складу са позитивним прописима, предвиђено је одржавање јавних расправа у 

року који ће омогућити укључивање свих заинтересованих у поступак оцене и 

измене решења које ће бити садржане у Нацрту закона. Циклус јавних расправа, 

у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе почиње 22. 

септембра 2015. године у Београду, а завршава се 16.октобра 2015. године у 

Зајечару. 

 

10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава? 

По ступању на правну снагу овог закона биће организована едукација и стручно 

оспособљавање за рад на овим предметима свих запослених из надлежних 

органа, који ће закон примењивати.  

Програм едукације ће бити спроведен по свим управним окрузима у трајању од 

једног дана, а тачан распоред одржавања биће сачињен одмах по ступању на 

правну снагу овог закона. 

Поред едукације запослених, зависно од расположивих материјалних средстава, 

министарство планира да изради и посебни водич за власнике незаконито 

изграђених објеката у коме ће, поред прецизно описаних корака, односно фаза у 

реализацији озакоњења, бити предочене и правне последице за ова лица у 

случају непоступања по овом закону. 

 

V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог  закона нису потребна додатна финансијска средства из буџета. 


