
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Одређење проблема које овим законом треба решити 

Предложеним законом обезбеђују се услови за свеобухватан упис права својине, 

односно евидентирање државине свих објеката изграђених без грађевинске дозволе до 

дана ступања на снагу важећег Закона о планирању и изградњи а то је 11. септембар 2009. 

године. Такође, овим законом се стварају услови за поједностављење административних 

поступака и транспарентност у остваривању права у овој области и појачава одговорност 

свих учесника у процесу израдње објеката.  

Предложеним законом обезбеђује се решавање наведених проблема, односно  

повећава  се правна сигурност на тржишту непокретности, 

Циљеви који се доношењем овог закона постижу 

Полазећи од резултата претходне анализе важећих закона, као и подзаконских 

аката у области изградње објеката, катастра непокретности и легализације објеката, 

оцењено је да доношењем овог закона треба да се створи основ за остваривање следећих 

циљева: 

1) поједностављење административних процедура које се спроводе у процесу 

остваривања права на упис права својине на бесправо изграђеним објектима, смањењем 

броја доказа који се прибављају пред другим посебним органима и организацијама, што 

истовремено значи и скраћење времена потребног за остваривање овог права; 

2) прецизирање права и обавеза свих учесника у поступцима који претходе упису 

права својине на  објекту, чиме се избегава арбитрерност надлежних органа;  

3) смањење обима и врста  документације, чиме се смањује време потребно за 

остваривање уписа права својине на бесправно изграђеним објектима; 

Предложеним законом се посредно остварују и други циљеви, чиме се директно 

доприноси економском развоју. 

Које су друге могућности за решавање проблема разматране 

Приликом израде овог закона узета су у обзир алтернативна решења у погледу 

права својине на објектима и грађевинском земљишту, као и својине у поступку 

легализације бесправно изграђених објеката, реконструкције и доградње постојећих 

објеката и др. 

 

Зашто је доношење овог закона најбоље за решавање проблема 



 Предложеним законом стварају се услови за упис права власништва бесправно 

изграђених објеката а тиме и правна сигурност у  промету непокретности, обезбеђењу 

одговарајућих кредита и др. 

На кога ће и како утицати предложена решења 

Овим законом се пре свега обезбеђује евидентирање државине и упис права 

својине, промет и правна сигурност у пословању с грађевинским земљиштем и објектима, 

као и поједностављивање поступка и то за све учеснике у области која се овим законом 

уређује.  

Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди, посебно малим и 

средњим предузећима 

Примена овог закона неће изазвати посебне трошкове грађанима и привреди. 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о Нацрту закона 

У расправама и консултацијама као и поднетим иницијативама у току припреме 

овог закона са представницима министарстава и посебних организација, других органа и 

организација, појединих општина и градова заинтересоване стране су имале прилику да 

изнесу своје ставове који су у великој мери утицали на коначна решења у овом закону. 

Које мере ће се током примене овог закона предузети да би се остварили циљеви 

доношења прописа 

У фази примене овог закона, јединицама локалне самоуправе, привредним 

друштвима и другим организацијама и грађанима  ће се пружати неопходна стручна 

помоћ како би се остварили циљеви и разлози за доношење овог закона. 

 


