
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 водило се рачуна о ставовима  и 

раније датим 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.  

Према подацима који су прикупљени после истека рока за подношење захтева за 

легализацију (рок је истекао 11.марта 2010.године), поднето је око 700.000 захтева. Сви 

ови захтеви су у разним фазама поступка. Одлука Уставног суда  односи се управо на ове 

захтеве, а предложеним нацртом закона  не предвиђа се нови рок за легализацију, тако да 

грађани-подносиоци захтева имају обавезе да плате таксе и накнаде прописане овим 

законом, а односе се на прибављање доказа потребних за оцену испуњености услова за 

легализацију. Постоје заједнички трошкови за све подносиоце захтева, а то су 

административне таксе, док висина накнада прописаних законом зависи од врсте, 

површине, сложености и намене објекта за који је поднет захтев за легализацију. На 

основу наведеног висину накнаде утврђује, у сваком конкретном случају, јединица 

локалне самоуправе у складу са критријумима пропоиасиним Законом а на основи мерила 

која прописује.   

Одредбе Закона које се односе на одређивање висине накнаде директна су 

последица примене одлуке Уставног суда. Наиме,  јединица локалне самоуправе има 

уставно и законско овлашћење да уређује и обезбеђује коришћење и уређивање 

грађевинског земљишта. Законом су прописани критеријуми на основу којих јединица 

локалне самоуправе одређује мерила за одређивање висине накнаде. Одредбама које је 

Уставни суд ставио ван снаге ближе је било уређено и питање умањења накнаде у 

таксативно наведеним случајевима, али је том истом  одлуком оцењено да је та одредба у 

супротности са Уставоm.  Норме прописане Нацртом закона нису императивног 

карактера, а свака јединица локалне самоуправе ће, водећи рачуна о платежној 

способности својих грађана и висини и начину одређивања прихода буџета по овом 

основу уредити и питање висине, начина и услова плаћања ове накнаде. 

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. 

Према одлуци Уставног суда, легализација као таква може да се задржи у правном 

поретку, као вид ''позитивне дискриминације'' који је друштвено прихватљив, али се 

поступак, начин и услови за остварење тог права не смеју разликовати од оних 

прописаних за редовни поступак за остваривање права на градњу. Имајући у виду 

наведено, али и комлексност и специфичност материје која се обрађује, предложеним 

законом прописан је поступак који се примењује у процесу прибављања грађевинске 

дозволе, уз незнатне корекције општих рокова.  

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. 

У односу на број поднетих захтева, може се претпоставити да ће за израду 

техничке документације бити ангажован значајан број привредних субјеката који су 

регистровани за пружање ових услуга (пројектовање, техничка контрола, стручни надзор, 

геодетски послови...), али њихов број није могуће прецизно одредити, као ни време када 

ће бити ангажовани, с обзиром да то зависи од органа који води поступак, али и од 

подносиоца захтева, који могу одлучити да не изврше допуну документације, односно, 

који могу и одустати од даљег вођења поступка. 

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. 

Од момента доношења  одлуке Уставног суда, овом министарству су достављани  

коментари и сугестије, пре свега представника општина и градова, а спроведена  је и јавна 

расправа о Нацрту закона у периду од 24. маја до 12. јуна 2013. године. Округли сто, 

односно сводна јавна расправа одржана је  10. Јуна  2013. године у Сава центру у 

Београду. Јавна расправа је организована у сарадњи са Сталном конференцијом општина и 



градова, и  расправи је присуствовало око 200 учесника. Поред представника општина и 

градова, на јавну расправу су позвани и представници Инжењерске коморе Србијe, 

представници Агенције за борбу против корупције, Републичког јавног правобранилаштва 

и Републичке Дирекције за имовину РС. Истовремено, с обзиром да је Нацрт закона 

објављен на сајту Министарства, у обзир су узете и сугестије пристигле електронским 

путем.  

Један број предлога није уважен, а нарочито оних који се односе на установљавање 

новог рока за легализацију, што је био предлог неколико јединица локалне самоуправе и 

већег броја физичких и правних лица. Наиме, прихватањем предлога било би омогућено 

да на сва лица која су своје објекте градили без грађевинске дозволе после 

11.09.2009.године, буду примењене одредбе новог закона, а што је директно супротно 

ставу Уставног суда израженом у образложењу одлуке којом се проглашавају неуставним 

све одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на легализацију објеката, с 

обзиром да је Кривичним закоником  бесправна градња утврђена као посебно кривично 

дело. 

Прихваћене су и сугестије Министарства правде и државне управе које се односе 

на усклађивање казнених одредби Нацрта закона са Законом о прекршајима. 

У односу на Нацрт закона који је био на јавној расправи, текст је допуњен и 

одредбама којима се прецизира предмет легализације. Подзаконским актом ће бити 

прецизно наведени објекти који не могу бити предмет легализације (објекти на селу 

изграђени у време када није било потребно прибављати грађевинску дозволу, мањи 

монтажни објекти изграђени на јавним површинама, пловећа постројења на водном 

земљишту и др.). 

 

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. 

Министарство ће   одмах по ступању на снагу овог закона, припремити и донети  и 

подзаконски акт којим ће ближе уредити поједина питања из Закона. Такође, 

министарство ће  организовати и округле столове и радионице по управним окрузима у 

Србији, а све у циљу правилне и доследне примене овог закона.  Такође,  у складу са 

законским овлашћењима, по захтевима  заинтересованих лица министарство ће давати и 

мишљења о примени појединих одредби Закона.   


