
 

 

НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

Члан 1. 

 У Закону о јавној својини („Службени гласник РС”, број  72/11) у члану 77. став 

1. речи: „три године” замењују се речима: „четири године”. 

 

 

Члан 2. 

 У члану 82. став 3. речи: „две године” замењују се речима: „четири године”. 

 

 

Члан 3. 

 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

 

Члан 77. 

 Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе подносе захтев за упис 

права јавне својине из члана 76. став 2. овог закона у року од три ЧЕТИРИ године од 

дана ступања на снагу овог закона. 

 Уколико се захтев за упис права јавне својине за одређену непокретност не 

поднесе у року из става 1. овог члана, надлежни орган за упис права на 

непокретностима, извршиће, по службеној дужности, на тој непокретности упис права 

јавне својине Републике Србије, уз задржавање постојећег уписа права коришћења, 

односно корисника. 

 У случају из става 2. овог члана, уколико аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе не поднесе захтев за упис права јавне својине у смислу 

става 1. овог члана, у року од 10 година од дана ступања на снагу овог закона, 

надлежни орган за упис права на непокретностима извршиће, по службеној дужности, 

брисање права коришћења, односно корисника. 

 

 

Члан 82. 

 Право својине јавног предузећа и друштва капитала на непокретностима из 

члана 72. ст. 7, 8. и 9. овог закона, стиче се уписом у јавну евиденцију о 

непокретностима и правима на њима. 

 Уз захтев за упис права својине из става 1. овог члана подноси се извод из јавне 

књиге у којој се уписују права на непокретностима или друга исправа којом се доказује 

право коришћења, акт о сагласности надлежног органа оснивача,  измена оснивачког 

акта и потврда Дирекције да су непокретности пријављене ради уписа у јединствену 

евиденцију непокретности у складу са законом. 



 Јавно предузеће односно друштво капитала, као и њихова зависна друштва 

подносе захтев за упис права својине у року од две ЧЕТИРИ године од дана ступања 

на снагу овог закона.     

 Неће се дозволити упис права својине јавног предузећа и друштва капитала на: 

 1) природним богатствима; 

 2) добрима у општој употреби; 

 3) мрежама у јавној својини; 

 4) непокретностима из члана 20. став 2. овог закона које су поверене јавном 

предузећу, односно друштву капитала, односно њиховом зависном друштву ради 

давања у закуп односно на коришћење;  

 5) непокретностима које користе органи и организације носиоца права јавне 

својине на тим непокретностима; 

 6) пољопривредном и грађевинском земљишту и другим непокретностима које 

нису уложене, нити се могу уложити у капитал јавног предузећа и друштва капитала, 

односно које могу бити искључиво у јавној својини. 

Одредбе члана 78. ст. 4, 5. и 6. овог закона сходно ће се примењивати и код 

решавања по захтеву за упис права својине јавног предузећа и друштва капитала на 

непокретностима из става 1. овог члана. 

Упис права својине јавног предузећа и друштва капитала на непокретностима из 

става 1. овог члана не може се извршити без писане сагласности оснивача, коју даје 

надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за јавна 

предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија - Влада, на предлог 

министарства надлежног за област којој припада делатност јавног предузећа, односно 

друштва капитала. 

Упис права својине јавног предузећа и друштва капитала неће се дозволити и у 

другим случајевима постојања забране уписа, односно стицања својине јавног 

предузећа и друштва капитала. 

Уколико се захтев за упис права својине за одређену непокретност не поднесе у 

року из става 3. овог члана, или тај захтев буде правоснажно одбијен, орган надлежан 

за упис права на непокретностима извршиће, по службеној дужности, упис права јавне 

својине Републике Србије - ако је реч о захтеву јавног предузећа, односно друштва 

капитала чији је оснивач Република Србија, а ако је реч о захтеву јавног предузећа 

односно друштва капитала чији је оснивач аутономна покрајина, односно јединица 

локалне самоуправе - орган надлежан за упис извршиће, по службеној дужности, упис 

права јавне својине аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе ако су 

за то испуњени услови прописани овим законом. 

 До уписа права својине подносиоца захтева за упис, односно права јавне својине 

оснивача из става 8. овог члана, јавно предузеће и друштво капитала који имају право 

коришћења задржавају право коришћења на предметним непокретностима са правима и 

обавезама које имају на дан ступања на снагу овог закона. Отуђење овог права не може 

се извршити без сагласности оснивача, а акт о отуђењу супротно овој одредби ништав 

је. 

Забрана за упис из става 4. тачка 4) овог члана није сметња да се непокретност у 

јавној својини, на основу одлуке Владе, односно надлежног органа аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, пренесе у 

својину јавног предузећа, односно друштва капитала. 

 


