
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

На кога ће и како утицати предложена решења 

Овим законом се пре свега обезбеђује прибављање, односно накнадно издавање 

грађевинске и употребне дозволе за објекат, односно део објекта који је изграђен без 

грађевинске дозволе, односно који се користи без употребне дозволе. 

У Републици Србији је било више покушаја да се објекти изграђени супротно 

закону, где год је то могуће, врате у законске оквире. Тако, од 1997. године, од првог 

закона о легализацији - Закона о посебним условима за издавање грађевинске, односно 

употребне дозволе за одређене објекте („Службени гласник РС”, 16/97), сваки следећи 

закон је био све либералнији у односу на претходни, али и поред свих погодности које су 

биле предвиђене Законом о планирању и изградњи, то није дало очекивани ефекат, 

односно од око 700.000. поднетих захтева за легализацију, решено је само око 15%.  

Предложеним Законом о легализацији објеката поступљено је у складу са одлуком, 

односно саопштењем Уставног суда Републике Србије о несагласности одредаба чл. 185-

200. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 

64/10 и 24/11) са Уставом Републике Србије. 

Оцењено је да доношењем овог закона треба да се створи основ за остваривање 

следећих циљева: 

1) превођење бесправне градње у режим правом признатих односа; 

2) успостављање правне једнакости у обавезама између лица која су градила 

објекте без грађевинске дозволе и лица која то право остварује у редовном поступку; 

3) успостављање правне сигурности у промету непокретности; 

4)  прецизирање права и обавеза свих учесника у поступцима легализације чиме се 

избегава арбитрерност надлежних органа; 

5)  повећава приход у буџетима јединица локалних самоуправа за одржавање и 

изградњу нове комуналне инфраструктуре. 

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

економском развоју. Такође, успостављањем права својине на објектима по окончаном 

поступку легализације, ствара се могућност да власник таквог објекта обезбеди 

одговарајуће кредите,  изврши енергетску санацију објекта и др. 

 



Какве трошкове  ће примена овог закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима) 

Применом  овог закона биће створени  додатни трошкови за подносиоце захтева за 

легализацију објеката, који ће, у складу са одредбама овог закона морати да сносе 

трошкове израде техничке документације, плаћања такси и накнада. Такође се истиче да 

се овим законом, у складу са прописаном надлежношћу, ствара могућност за ангажовање 

нових привредних субјеката на тржишту, чиме се омогућава и тржишна конкуренција.  

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 

 Позитивне последице Закона, према трошковима  које ће овај закон створити, су 

такве да оправдавају његово доношење. На једној страни, власници бесправно изграђених 

објеката ће на основу овог закона, накнадним прибављањем  грађевинске и употребне 

дозволе за објекат, односно део објекта који је изграђен без грађевинске дозволе, односно 

који се користи без употребне дозволе, бити уписани као власници, што им омогућава 

остварење других права као власника укњижених непокретности, као што су добијање 

кредита, већа цена непокретности у случају промета непокретности, али и могућност да, у 

складу са законом, даље инвестирају у свој објекат (адаптација, реконструкција, санација 

и др.). Нарочито се  истиче да бесправно изграђени објекти не могу бити предмет 

енергетске санације. Са друге стране, Република Србија ће, уколико овај закон буде 

имлементиран у прописаним роковима, даље наставити успостављање својинске 

евиденције на територији Републике Србије. 

 

Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката  на тржишту и 

тржишна конкуренција 

Нацртом закона, предвиђено је, између осталог, да је главни пројекат, један од 

доказа који се прилажу уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе. Овај пројекат 

израђује привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник које је 

уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације, те је могуће да ће, 

имајући у виду број објеката који ће бити предмет легализације, у складу са овим законом,  

ово утицати на повећање броја ових правних лица, а самим тим и на тржишну 

конкуренцију међу њима. 

 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону  

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 остварило оно што се 

доношењем закона намерава   

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. 

 

 


