
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 Уставно-правни основ за доношење овог закона налази се у одредбама члана 97. 

тач. 7, 12 и 17. Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и 

обезбеђује одређене односе у организацији и коришћењу простора, својинске и 

облигационе односе и друге односе који су од  интереса за Републику Србију у складу са 

Уставом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,  81/09-испр., 

64/10-УС, 24/11 и 121/12),  који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године, уређена је 

материја која се односи на планирање, грађевинско земљиште,  изградњу објеката, 

вршење надзора над применом одредаба овог закона, вршење инспекцијског надзора, 

легализација објеката, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за 

објекат или делове објекта изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе, као и 

на друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског 

земљишта и изградњу објеката. 

Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 

18/10) прописано је, поред осталог, да се за имаоца права својине на објекту уписује 

градитељ коме је издата грађевинска и употребна дозвола, као и градитељ објекта који је 

изграђен у време кад грађевинска дозвола није била услов за градњу. Ако се применом 

ових одредби не може уписати ималац права својине на објекту градитељ објекта се 

уписује за држаоца објекта. Овим законом је такође предвиђено да када за објекат није 

издата грађевинска или употребна дозвола уписује се и одговарајућа забележба. 

Полазећи од резултата претходне анализе наведених законских одредаба, односно 

закона којима се уређује легализација објеката и упис права својине на објектима 

закључено је да је неопходно приступити припреми посебног закона којим ће се уредити  

упис права својине на објектима, односно деловима објеката који су изграђени без 

грађевинске дозволе. Наиме, предложеним законским решењима, стварају се услови за 

упис права власништва бесправно изграђених објеката а тиме и правна сигурност у 

евентуалном промету, обезбеђењу хипотекарних кредита и сл. Овим би инвеститори, 

односно власници бесправно изграђених објеката знатно увећали тржишну вредност тих 

објеката и били би у потпуности, у складу са законом, на правно ваљан начин заштићени с 

тим што би имали и могућност да започети поступак легализације објекта и прибављања 

грађевинске, односно употребне дозволе наставе по важећим прописима. 



 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ  ПРАВНИХ  ИНСТИТУТА  И  ПОЈЕДИНАЧНИХ     

РЕШЕЊА  

 У члану 1.  утврђен је предмет Закона  тако што су наведени односи који ће њиме 

бити уређени. Према овој одредби право својине на бесправно изграђеним објектима  

може се уписати само на  објектима  који су намењени за становање, стамбено-пословним 

објектима, односно посебним деловима у тим објектима викенд куће (куће за одмор), 

објектима намењеним за обављање занатске   делатности, помоћним и економским 

објектима и који су  изграђени без грађевинске дозволе до дана супања на снагу сада 

важећег Закона о планирању и изградњи. Такође, право својине може се уписати и на 

оним објектима за које је издата грађевинска дозвола или раније одобрење за изградњу а 

који се кристе без употребне дозволе. Овим чланом је предвиђено да се право својине на 

бесправно изграђеним објектима  не може уписати, односно не примењују се одредбе овог 

закона  на оне објекте за које се по Закону о планирању и изградњи не може накнадно, у 

поступку легализације,  издати грађевинска дозвола. 

Чланом 2. прописане се врсте исправа, односно доказа на основу којих се врши 

упис права својине на бесправно изграђеним објектима. 

Чланом 3. утврђена је могућност уписа права својине на бесправно изграђеном  

објекту и грађевинском земљишту ако је власник  тог објекта уписан као носилац права 

коришћења на кат. парцели на којој је објекат изграђен.  

Чланом 4. предвиђене су  исправе, односно докази на основу којих се изузетно 

може уписати право својине на бесправно изграђеном објекту али само оном који се 

користи за породично становање и ако власник тог објекта не поседује доказе прописане у 

предложеном члану 2. овог закона. Такође, одредбом овог члана прописана је и могућност 

уписа права својине на објекту и грађевинском земљишту испод објекта  једним решењем 

ако jе тај објекат саграђен  на земљишту  које је у својини или је на њему уписано право 

коришћења  у корист неког трећег лица. Изузетак од примене ове одредбе  односи се на 

лица која у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи спадају у круг лица на 

која се примењују одредбе о конверзији уз надокнаду. 

У члану 5. утврђено је да ће се упис права својине на бесправно изграђеном објекту 

који је изграђен на катастарској парцели  која је у сусвојини, односно сукоришћењу више 

лица, а на којој није спроведена парцелација извршити  на основу  јавних и приватних 

исправа које су подобне за упис права својине на земљишту и објектима, у складу са 

Законом о основама својинско правних односа  Законом о државном премеру и катастру и 

доказа о решеним имовинско-правним односима на грађевинском земљишту из члана 193. 

Закона о планирању и изградњи. Ово решење је у складу и са одредбом Закона о 

планирању и изградњи према којој ће се, у поступку легализације, сматрати да је 



сувласник, односно сукорисник на грађевинском земљишту дао сагласност за 

легализацију ако је знао или је могао знати за изградњу предметног објекта, односно за 

извођење радова, али се у време изградње томе није противио. 

Чланом 6. је предвиђен и упис права својине на објекту за који није издата 

употребна дозвола али је изграђен на основу грађевинске дозволе или, по раније важећим 

прописима, на основу одобрења за изградњу. 

Чланом 7. уређен је упис права својине објектима изграђеним у складу са законом, 

а који су дограђени, надзидани или адаптирани  до 11. септембра 2009. године, без 

грађевинске дозволе. Према овој одредби у овим случајевима право својине се уписује  у 

корист власника посебног дела објекта.  

Чланом 8. прописана је додатна документација која се подноси Републичком 

геодетском заводу уз захтев за упис права својине. 

У члану 9. утврђена је обавеза органа надлежних за спровођење поступка 

легализације да катастру непокретности доставе, у прописаном року,  документацију, 

односно доказе  који се односе на решене имовинско-правне односе на земљишту и 

објекту.  

У члану 9. прописани су рокови за доношење решења о упису права својине, 

достављање тих решења, као и могућност изјављивања жалбе. Према овој одредби 

решењем о упису права својине на бесправно изграђеном објекту извршиће се и упис 

забележбе да је право својине уписано по овом закону.  Овим се на јасан начин указује да 

је уписан бесправно изграђен објекат, односно објекат за чију изградњу није издата 

грађевинска дозвола. 

Чланом 10. дата је могућност да се и после уписа права својине на бесправно 

изграђеном објекту поступак легализације настави. Прибављањем грађевинске и 

употребне дозволе у поступку легализације забележба из члана 9. била би брисана. 

Чланом 11. предвиђено је право на својинску заштиту и право на накнаду штете 

коју трећа лица могу да остваре у судском поступку ако се дира у њихова права у вези са 

уписом права својине на бесправно изграђеном објекту. 

Чланом 12. прописано је да надзор над извршавањем одредаба овог закона врши 

министарство надлежно за послове грађевинарства и урбанизма. 

Одредба члана 13. је у суштини прелазног карактера, којом се утврђује да власници 

бесправних објеката који су поднели захтев за легализацију немају обавезу да подносе 

захтев за упис права својине на тим објектима већ се ти захтеви сматрају захтевом за упис 

по предложеном закону. Такође, одредбом овог члана прописано је да власници бесправно 

изграђених објеката, односно делова објеката, који нису поднели захтев за легализацију 



објекта у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи могу у року од једне 

године од дана ступања на снагу овог закона, поднети захтев у складу са овим законом. 

Ово не значи да је продужен рок за легализацију утврђен Законом о планирању и 

изградњи већ могућност да власник бесправно изграђеног објекта може да поднесе захтев  

за упис права својине и на објекту који је изграђен без грађевинске дозволе али до 11. 

септембра 2009. године али не и да га легализује после прописаног рока за подношење 

захтева. 

 

У члану 14. утврђено је ступање на снагу овог закона а то је осми дан од дана 

његовог објављивања и престаје да важи 31.12.2014. године.  

 

 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА  ПОТРЕБНИХ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису  потребна финансијска средства  у буџету 

Републике Србије. 

 


