
у поглављу ХУ. "Овлашћеље за Доношеље позаконских аката" у члану 262. 
предвиђено је да министар надлежан за послове просторног планираља, урбанима и 
rpађевинарства донеси број подзаконских аката којима ће се ближе уредити ова 
област. се ради пре свега о уско стручним питаљима како би се омшућила доследна 
и ефикасна примена како појединих законских одредби тако и овог закона у целини. 

у поглављу XVI. "Казнене одредбе" чл. 263- 275. прописани су привредни 
преступи и за привредна друштва, односно друга правна лица која обављщу 

послове по одредбама овог закона. Распон казни је усаглашен са законским одредбама 

којИ'\fa уређени прекршаји и привредни преступи. 

у поглављу ХУН. "Прелазне и завршне одредбе" чл. 276-284. утврђена су прелазна 
решења која се примењивати док се не стекну услови за примену решеља у целини, 
садржаних у овом закону. Предвиђено је да даном ступаља на снагу овог закона 

Републичка агенција за просторно планираље и Июкељерска комора Србије настављају са 
радом, у CJL'Jaдy са делокругом утврђеним овим законом. 

IV. ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЉЕ 
ЗАКОНА 

За спровођеље овог закона нису потребна финансијска средства у буuету 

Републике Србије. 

У. ЗАКОНА 

Одређеље ПULn/Јн,m које овtПl заКО1ЮЈ11 требареuштu 

Предложеним законом обезбеђују се услови за услови за поједностављење 

административних поступака и транспарентност у оствариваљу права у овој области и 

појачава одговорност свих учесника у процесу уређеља простора, односно ИЗР~ТЏDе 
објеката. 

Према предложеном тексту закона rpађевинска дозвола, која се издаје решељем у 
року од 15 дана од дана подношења уредног захтева, јесте управни акт на основу кога 
инвеститор стиче право да гради објекат. Ова дозвола је преносива, односно љена измена 

у погледу промене инвеститора је могућа. Наиме, ако се у току грађења објепа, односно 
извођеља радова промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у одређеном року 
поднесе захтев за решеља којим је издата грађевинска дозвола. Одредбама 
предложеног закона прописано је да грађевинска дозвола престаје да важи ако се не 

отпочне са rpађељем објекта, односно извођељем радова, у року од две године од дана 

правноснажности којим је издата грађеви:нска дозвола. По престанку важења 

rрађевинске дозволе, објекти чија је изградља отпочела на rpађевинском земљишту у 

јавној својшш, прелазе, према овом закону, у својину Републике Србије, односно 
јединице локалне самоуправе, 

ПреДiюженим законом обезбеђује се правна сигурност на тржишту непокретности, 

а несошщни инвеститори се дестимулишу да отпочну инвестицију без обезбеђених 



средстава за њено спровођење. Такође, преД.l0женим одредбама овог закона омогућио би 
се завршетак нереализованих инвестиција и остварење пореског прихода или наплата у 
висини пореских који се не остварују због нереализоване инвестиције. 

који се доношењеЛ1 овог .закона nосmu,жу 

110лазећи од резултата претходне ана.Ј1изе важећег закона, као и подзаконских аката 

у области планираља и уређења простора, грађевинског земљишта и изградље објеката 

оцењено је да доношењем овог закона треба да се створи основ за остварива.ње следећих 
циљева: 

1) поједностављеље административних процедура које се спроводе у процесу 

оствариваља права на , од фазе доношеља одлуке о приступа.њу изради планског 
документа до издавања употребне елиминиса.њем доказа који се прибављају пред 

другим посебним органима и организацијама, што истовремено значи и скраћење времена 

потребног за остваривање овог права; 

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

права својине на новоизграђеном објекту, чиме се избегава арбитрерност надлежних 

органа; 

3) прецизирање круга лица која могу остварити право на конверзију права 

коришћеља у право својине, као и прецизирање услова у за конверзију уз накнаду чиме се 

омогућава привођење грађевинског земљишта намени изградњом објеката у складу са 

планским и истовремено доприноси рационалном коришћењу грађевинског 

земљишта; 

4) смаљење обима и врста техничке документаЦИЈе, чиме се смањује време 

потребно за оствариваље права на градњу: 

УСК)1ађивање са ставовима садржаним у одлукама Уставног суда Републике 

Србије нарочито у вези са грађевинским зеМЉИllIтем. 

Законом се посредно остварују и други циљеви, чиме се директно доприноси 

економском развоју. 

су друге за Ј)еЈШf.Ј'вање nробле:ма размаmране 

l1РIШИКОМ израде овог закона узета су у обзир алтернативна решења у погледу 

права на грађевинском земљиппу, реконструкције и доградње посrојећих објеката 

и др. 

3аиаnоје \ЈН'СVп."о овог зm.:она за пеlиавајње nроБIiема 



Системски:м решењима предвиђеним у Нацрту закона стварају се, поред осталог, 
нормативне претпоставке за улагање и Домаћег и страног капитала у изградњу објеката 

који у функцији привредног развоја, као и пуну правну заштиту свих улагања. 

На кога ће и како утицати nредло,жеnа решења 

Нацртом овог закона се пре свега обезбеђује промет И правна сигурност у 

пословаљу с грађевинским земљиштем, као и поједностављивање поступка и то за све 

учеснике у процесу планирања и изградње објеката 

Да ли овај закон стuмулuше појаву нових привредних субјеката и тр,ЖИШНУ КОНКJlрецuју 

Послове који су у функцији реализације планирања и изградње могу обављати 

домаћа и страна правна шща (привредна друштва, друга правна лица и радње) као и 

грађани чиме се поспешује здрава конкуренција а тиме и оснивање нових привредних 
субјеката. 

Који које ће примена акта изазвати грађаmtJlЮ и привреди, посебно J14aIIU.M и 

средЊИА! nредузећu.i1Ю 

Примена овог закона неће изазвати посебне трошкове грађанима и привреди. 

Дали да изнесу своје ставове' о Нацрту закона 

у јавним расправама и консултација.\13 као и поднетим иницијативама у току 

ПРlшреме овог закона са представницима министарстава и посебних организација, других 

органа и организација, појединих општина и градова и АП Војводине заинтересоване 

стране има.i1е прилику да изнесу своје ставове који су у великој мери утицали на 

коначна решења у овом закону. 

Које Atepe се mО1<д\l nрu)иене овог закона nредУ'iеmu да бu се остварили циљеви 

дmЮluења прописа 

Предлогом закона предвиђено је доношење нових подзаконских акта. У фази 

примене овог ЗШ<Ш'Ш. јединицама ЛОЮL1Не 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. 


