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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА 

ПРЕДМЕТ: Мишљеље на Анализу ефеката Нацрта закона о Шlанираљу! 
пројектоваљу и грађељу, која је Канцеларији за регулаторну реформу и анаЛЈfЗУ 
ефеката прописа достављена актом број: 011-00-00454/2013 од 20.12.2013. године. 

СХОДlIO ЧЛ. 40. и 46. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", бр. 61/06 
пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а у складу са 
чланом 2. Уредбе о Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката 
прописа ("Сл. гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЉЕ 

Нацрт закона о Шlанираљу, пројектоваљу и грађељу, НЕ САДРЖИ 

АНАЈIИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ 

Министарство грађевинарства и урбанизма (у да.тьем тексту: предлагач прописа) 

доставило је Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем 
тексту: Канцеларија) захтев за мишљење о Анализи ефеката Нацрта закона о 
планирању, пројектовању и грађењу (у даљем тексту: Нацрт закона). 

у Образложењу и Анализи ефеката прописа, предлагач прописа није одговорио 

на сва питања формулисана у складу са чл. 39. и 40. Пословника Владе ("Сл. гласник 
РС", бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09,33110, 69110, 20111, 37111 и 30/13), а 
одговори на питања на која је одговорио су непотпуни и неадекватни. 

СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ДОСТАВЉЕНУ АНАilИЗУ ЕФЕКАТА 

ЗАКОНА 

Канцеларија, овом приликом, истиче начелну примедбу предлагачу прописа да 
је у оквиру достављене Анализе ефеката закона требало далеко детељније урадити 

анализу ефеката предложених законских решеља будући да иста готово и не 
постоји, нарочито ако се има у виду значај материје коју Закон регулише, као и 



изузетно лоше позиционирање Републике Србије у свим међународним извештајима у 
овој области. 

Такође, имајући у виду са једне стране,да предлагач прописа није предочио 
било какву анализу предложених кључних решења из Нацрта закона, нити анализу 
позитивних и негативних, директних и индиректних ефеката које ће њихова примена 

произвести у пракси, и са друге стране значај материје која се регулише Нацртом 

закона, Канцеларија истиче да је немогуће у потпуности сагледати ефекте 
предложених законских решења. 

Овом приликом подсећамо предлагача прописа да је за потребе анализе ефеката 
закона потребно пре свега дати детаљан приказ постојећег стања и проблема који су 
уочени у пракси у области просторног планирања, а нарочито изградње објеката, као и 

навести упоредноправну анализу законских решења у друтим земљама са сличним 

проблемима. Канцеларија истиче да би приказ постојећег стања у овој области требало 
да садржи и нумеричке и друге показатеље у погледу рокова који су у пракси били 

потребни за издавање грађевинске, употребне и локацијске дозволе и друге 
документције за изградњу објеката, затим статистичке податке у погледу броја 

предмета за издавање дозвола на годишњем нивоу, нумериче податке у погледу 

времена потребног за израду планских докумета, као и друге кључне показатеље 
неефикаснсти важећег Закона о планирању и изградњи. 

На питање На кога ће и како највероватније утицати решеља у закону, 

предлагач прописа је навео да се Нацртом закона, пре свега, обезбеђује промет и 
правна сигурност у пословању с грађевинским земљиштем, као и поједностављивање 
поступака за све учеснике у процесу планирања и изградње објеката. 

у оквиру одговора на ово питање предлагач прописа требало је да јасно 
идентификује све субјекте регулације (директне и индиректне) и да јасно предочи, како 

позитивне тако и негативне ефекте које ће предложена законска решења проузроковати 
на исте, са посебним освртом на нове правне институте и нова јавна тела, чије 

оснивање Нацрт закона предвиђа. 

Канцеларија позива предлагача прописа да детаљно изврши комплетну анализу 

свих досадашњих админстративних процедура за издавање грађевинских и других 

дозвола и упореди је са предложеним законским решењима, имајући у виду да је то 
једно од кључних питања. Ово се такође односи и на трајање првостепеног поступака 
за издавање грађевинске дозволе, на систем надзора и санкција над лицима запосленим 
у управним органима који издају управне акте. 

у оквиру одговора на ово питање предлагач прописа је требало посебно да 
анализира и субјекте на које се односе следећа законска решења: 

Чланом 15. Нацрта закона предвиђено је да је Регистар инвеститора јавна 
евиденција битних података о инвеститорима, физичким и правним лицима везаним за 

изградњу објеката и доступан је у Привредној комори Србије, као и у електронском 

облику путем интернета. 

Постављамо питање предлагачу прописа из којих разлога се определио за 
овакво законско решење где Регистар инвеститора води Привредна комора Србије, а не 

Комора инжињера или Агенција за просторно планирање, односно који су проблеми 
уочени у примени постојећег законског решења. Такође, намеће се и питање да ли је 
упис у овај Регистар, односно извод из истог, јавна исправа као и да ли се за ове услуге 

плаћа одређена накнада, и на основу чега ће се утврдити њен износ. 
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Такође, имајући у виду да према вежећем законском решењу овај регистар воде 
јединице локалне самоуправе предлагач прописа је пропустио да наведе и износ 
трошкова који ће свакако настати пребацивањем ових регистара у Привредну комору 
Србије, мере које ће се предузети да би се то пребацивање спровело, као и на који 
начин ће се вршити превођење инвеститора из једног у други регистар (да ли по 
службеној дужности или на захтев сваког појединачног инвеститора). 

Ставом 3. истог члана предвиђено је да инвеститор који гради објекте са више 
од четири стамбене јединице ради продаје на тржишту, мора бити регистрован у 

Агенцији за привредне регистре. Предлагач прописа је пропустио да образложи 
разлоге из којих се определио за ово законско решење, као и да предочи број 
инвеститора који тренутно граде више од четири стамбене јединице а нису 
регистровани у Агенцији за привредне регистр. Ова анализа је нарочито важна имајући 
у виду да се овом одредбом намеће обавеза инвеститорима физичким лицима да се 
региструју као предузетници у Агенцији за привредне регистре. 

Чланом 49. Нацрта закона прописани су услови које правно лице мора да 
испуни да би добило овлашћење за израду планских докумената, односно услови за 
стицање лиценце 1 реда (велика лиценца). Између ОСТа..1l0Г прописано је да мора да има 

7 стално запослених дипломираних инжењера и дипломираних просторних планера, од 
чега најмање 3 са лиценцом одговорног планера и З са лиценцом одговорног 

урбанисте, као и да поседује одговарајући простор и техничку опремљеност. 
Канцеларија пре свега истиче да је нејасно да ли се ради о 7 или 14 сталних 

запослених. Поред тога Канцеларија је мишљења да су HaBcдeНlI услови строго 

постављени, те да 7 стално запослених дипломираних инжињера и просторних 
планера (па чак и да се ради о укупиом броју) највероватније нема НII једно мало 

предузеliе у Србији, те да liе мала и средња предузеliа тешко моliи да одговоре 

овим условима, да спречава тржишну KOH~'YpeHЦlljy 11 да може да доведе до 

монопола великих предузеliа, која liе јеДlша моliи да испуне ове захтеве. 

Члан 108. Нацрта закона прописује оријентационе вредности непокретности. 
Ставом 4. овог члана прописано је да свако има право да од надлежне службе добије 
информације о оријентационим вредностима непокретности. Поставља се шrrање 
предлагачу прописа из којих разлога се определио за увођење овог правног института, 

као и која је надлежна служба за издавање ових информација (да ли Комисија из члана 

106. Нацрта закона или Пореска управа), као и да ли је таква процена обавезујућа за 
државне органе у процедурама које спроводе у вези са тим непокретностима. Такође, 
нејасна је и сама сврха овог института имајући у виду да Пореска управа располаже 

подацима о тржишним вредностима непокретности. 

Чланом 162. став 9. Нацрта закона прописано је да у изради пројектне 
документације може да учествује страно физичко лице ако поседује лиценцу земље 

чији је држављанин, што утврђује Инжињерска комора Србије. Канцеларија скреће 

пажњу да је нејасно да ли ово подразумева да је потребно прибавити 
мишљење/потврду Инжињерске коморе за сваког пројектанта који учествује у изради 

пројектне документације а који је страно физичко лице, као и који су разлози за 
прописивање овог законског решења, а пре свега имајући у виду став 10. истог члана 
којим је прописано да пројекти израђени по прописима других земаља могу се 

прихватити уколико су преведени на српски језик и уколико је извршена техничка 

контрола пројећ.iа. Дакле, поставља се питање из којих разлога је предлагач прописа 
предвидео овако либерално решење имајући у виду да није прописао да је те пројекте 
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потребно да овери лице са важећом лиценцом у Републици Србији, а са друге стране 
доста строгу ситуацију да је потребно прибавити мишљење односно потврду 

Инжињерске коморе за сваког пројектанта који није држављанин Републике Србије, а 
поседује одговарајућу лиценцу земље чији је држављанин. 

Члан 176. став. 1. Нацрта закона прописује да се решење о локацијској 
дозволи не може мењати услед промене инвеститора, већ се подноси захтев за 

издавање нове локацијске дозволе, која ће садржати све урбанистичке параметре из 
претходно издате локацијске дозволе, уколико у међувремену није дошло до промене 
планског документа. 

Канцеларија поставља питање предлагачу прописа из којих разлога се 
определио за овакво законско решење, односно да ли је разматрао могућност да се 

уместо издавања нове локацијске дозволе пропише подношење захтева за измену 

решења о локацијској дозволи. На овај начин би се избегли евентуални трошкови а сам 
поступак би био мање компликован, целисходнији и економичнији. 

ЧлаНОl\-1 228. став 2. Нацрта закона прописује се могућност да инспектор 
донесе решење усменим изрицањем на лицу места, уз обавезу инспектора да писмени 

отправак изради у року који не може бити дужи од пет дана. Даље се прописује да рок 
за жалбу почиње да тече од дана изрицања усменог решења. Поставља се питаље IIЗ 

којих разлога се преДЈlагач прописа опредеJIИО за ово законско решење имајући у 
виду могућност да отправак решења може да садржи различите чињеннце 11 

разлоге од оних наведеНllХ у усменом решењу, те да овакво законско решење 

претставља правну HecllrypHocT за инвеститоре. Да ли је предлагач прописа 

разматрао и алтернативна решења (нпр. да инвеститор и инспектор записнички 

констатују чињенице због којих се усменим решењем изричу мере)? Такође, нејасно је 

на основу чега се предлагач прописа определио за законско решење да право на жалбу 

тече од дана усменог изрицања решења, јер се на тај начин инвеститору отежава 

остваривање права на правни лек на решење које му фактички још није ни достављено. 

На питање Какве тРOIикове ће nри.иена закона створити грађанима и 

привреди, нарочито "иШЕи.и и средњњtl nредузећима, предлагач прописа одговорио је 
да примена овог закона неће изазвати посебне трошкове грађанима и привреди. 

у оквиру одговора на ово питање предлагач прописа је требало да наведе све 

трошкове које ће примена овог закона створити као и да детаљно анализира те 

трошкове, имајући у виду да наводи предлагача прописа да примена закона неће 

изазвати трошкове грађанима и привреди нису поткрепљени у анализи. 
Канцеларија позива предлагача прописа да уради детаљну анализу трошкова 

који настају за привредне субјекте као последица пооштравања услова за израду 

планских докумената, да анализира трошкове које ће привредни субјекти имати као 

последица обавезе усклађивања пословања са одредбама овог закона у року од једне 
године од дана ступања на снагу овог закона у складу са чланом 277. Нацрта закона. 
Поред тога потребно је презентовати трошкове које ће имати јавна предузећа због 

обавезе израде нових општих аката и образаца о процедурама за издавање сагласности 

које су неоходне за изградњу у складу са овим законом. 

Такође, скрећемо пажњу предлагачу прописа да је потребно извршити анализу 

трошкова које ће имати привредни субјекти који буду прибављали лиценцу за израду 

просторних и урбанистичких планова (члан 41. Нацрта закона), а нарочито 
привредни субјекти који буду прибављали лиценцу 1 реда (члан 49. Нацрта закона) у 
складу са овим законом. 
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Канцеларија позива предлагача прописа да детаљно анализира одредбе ЧЛ.128-
137. Нацрта закона које се односе на конверзију права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту, као и да анализом тих нових законских решења покаже да 
предложена регулатива неће створити грађанима и привреди нове трошкове. 

На питање Да ли се HOвuм Зal<ОНЉ'lt nодржава ствараље нових привредних 
субјеката на тржишту и тржишна конкуренција предлагач прописа је одговорио 
да послове који су у функцији реализације планирања и изградње могу обављати 
Домаћа и страна правна лица као и грађани, чиме се поспешује здрава конкуренција и 
тиме и оснивање нових привредних субјеката. 

Канцеларија истиче да је потребно јасно дефинисати показатеље да Ilе 
новим законским решењима битн побољшана тржишна конкуренција и оснивање 

нових привредних субјеката, нарочито ако се има у виду да се предложеНlIМ 

законским решењима значајно пооштравају услови која правна лица морају да 

испуњавају како би могла да израђују просторне 11 урбаНIIСТlIчке планове. 

Такође, имајући у виду значај парцелације и препарцелације у поступку 
изградње објеката, подсећамо да члан 78. став 4. Нацрта закона предвиђа да пројекат 
препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво, 

односно друго правно лице или предузетник, док пројектом парцелације односно 

препарцелације руководи дипломирани инжењер геодезије са одговарајућом лиценцом 
за израду пројеката или одговорни урбаниста архитектонске струке. Канцеларија 

сматра да је предлагач прописа требао да анализира услове које привредни субјекти 
морају да испуњавају како би се могли бавити оваквим пословима, као и да их упореди 
са условима које морају да испуњавају привредни субјекти који се баве израдом 

просторних и планских ДОКуЈ\.fената. 

На питање Да ли су позитивне последице дОНOluења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити предлагач прописа није дао никакав 
одговор. 

Канцеларија напомиње да је у оквиру одговора на ово питање потребно 
извршити јасну идентификацију трошкова који ће настати применом овог закона, 

затим је потребно изврштити анализу користи које се односе на субјекте регулације и 

представити анализу која показује однос очекиваних трошкова и очекиваних користи 

те оценити да ли ће трошкови бити већи од очекиваних користи. 
Ако могуће, одговор на ово питање треба да садржи и анализу 

административних трошкова (урађену на основу методе стандардног трошка, или 

података добијених из већ урађених релевантних студија и анализа), како би се дошло 
до закључка да ли се привредним субјектима намеће непотребно административно 

оптерећење. 
Нарочито скрећемо пажњу предлагачу прописа да се приликом израде 

извештаја о спроведеној анализи ефеката закона требало да узме у обзир и изврши 

процену трошкова који настају за буџет оснивањем нових тела на локалном нивоу као 

што су комисије за комасацију и комисије за процену непокретности као и процену 

трошкова оснивања Републичке комисије за урбану комасацију као другостепеног 

органа у поступку комасације урбаног земљишта. Такође, постављамо ПlIтање 

предлагачу прописа да ли је разматрао 11 друге опције, то јест да ли се ова 

наддежност може повеРИТII постојеllим телима, као и на основу анаЛllзе којнх 

података је процеllИО да је успостављање ових комнсија нужно Иl\lајуliи у виду 

трошкове које liе сигурно настати њиховим фОРМllрањем. 
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Напомињемо и да члан 57. Нацрта закона предвиђа да стручну контролу 
просторних И урбанистичких планова врше стручне комисије за планове на локалном, 
покрајинском и републичком нивоу, у зависности од надлежности од тела које је 
овлашћено за доношење таквих планских докумената. Канцеларија напомиње 
предлагачу прописа да размотри критеријуме за одређивање броја чланова 

комисија, као и критеријуме за одређивање накнаде за њихов рад, како би се 
јасније могли сагледати ефекти оваквог законског решења. 

На питањеДа лu су све заинтересоване стране u.мдле npu.llUКJI да се изјасне о 
закону, предлагач прописа је навео да су у јавним расправама и консултацијама, као и 
у поднетим иницијативама у току припреме овог закона, са представницима 
министарстава и посебних организација, других органа и организација, појединих 
општина, градова и АП Војводине заинтересоване стране имаЈlе прилику да изнесу 
своје ставове који су у великој мери утицали на коначна решења у овом закону. 

Канцеларија позива предлагача прописа да наведе, ко је све доставио примедбе 
и сугестије на текст Нацрта закона, које су спримедбе и сугестије заинтересованих 
страна, поводом јавне расправе усвојене и унете у текст Закона, а које нису и из којих 
разлога. 

Такође овом приликом истичемо да представници органа државне управе и 
органа локаЈше самоуправе не представљају заинтересоване стране у смислу члана 40. 
Пословника Владе, већ грађани, привредни субјекти и представници цивилног сектора. 

Канцеларија истиче да је предлагач прописа у оквиру одговора на ово питање, с 
обзиром на значај законске материје и чињеницу да се ради о закону који има 
системски карактер у смислу Пословника Владе, требало да наведе и комплетан 

програм јавне расправе у складу са чланом 41. Пословника Владе ("Сл. гласник" РС.бр. 
61/2006 - пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011 и 
30/2013), као и на који начин и у којем року су сва заинтересована лица могла да 
доставе сугестије и примедбе на Нацрт закона. 

На питање Које ће се JJtepe тОКО-Ј, npu.ilfeHe заКОlfД предузети да би се 
остварило оно ,"то се дОНOIиењем закона намерава предлагач прописа је навео да је 
нацртом закона предвиђено доношење нових подзаконских аката, као и да ће се у фази 
примене овог закона једницима локалне самоуоправе, привредним друштвима и 

другим организацијама и грађанима пружити неопходна стручна помоћ како би се 

остварили циљеви и разлози за доношење овог закона. 

Канцеларија истиче начелну примедбу да је предлагач прописа морао да пружи 

знатно детаљниiи и садржајнијн одговор на ово питање. 

Имајући у виду да овај закон предвиђа оснивање нових тела при јединицама 

локалне самоуправе и то Комисије за процену непокретности (ч.!Јан 106. Нацрта 
закона), Комисије за урбану комасацију непокретности (члан 92. став 1. Нацрта 
закона), али и оснивање и Републичке комисије за урбану комасацију (члан 92. став 2. 
Нацрта закона), одговор на ово питање треба да садржи конкретне организационо

техничке, кадровске и нормативне мере које је потребно предузети као и рок за њихово 

спровођење, како би наведена тела почела са радом. 

Такође предложеним законом уводи се нов институ у наш правни систем: 
Координатор пројекта у поступку за издавање грађевинске дозволе, код органа 

надлежаног за издавање грађевинске дозволе (члан. 180. Нацрта закона), као и 
посебна лица задужена за информисање странака о процедурама за издавање 

грађевинске и употребне дозволе (члан 275. став 3. Нацрта закона). Канцеларија 
позива предлагача прописа да наведе које конкретне мере је потребно предузети како 
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би координатори и лица задужена за информисање почели са радом у СКЈШДУ са овим 
законом, то јест одмах након ступања на снагу овог закона, али и да наведе услове које 
ова лица морају да испуњавају. Затим сматрамо да је потребно навести да ли је 
потребно организовати одређене обуке ових лица, имајући у виду новине које овај 
закон предвиђа и одређене разлике у процедурама у зависности од категорије објеката 
приликом издавања грађевинских и употребних дозвола и одобрења о извођењу 
радова. 

Канцеларија је мишљења да је предлагач прописа требало да пружи датаљније 
податке о кадровским и информационо-техничким могућностима за спровођње овог 
закона. 

Такође, имајући у виду да се кратким роковима за поступање управних органа у 
значајној мери убрзавају процедуре за издавање грађевинских, употребних и 
локацијских дозвола, Канцеларија поставља питање предлагачу прописа које ће бити 
санкције (казнене мере) за органе управе и одговорна лица у случају непостynања у 
роковима дефинисаним законом. Дакле, које ће се мере поводом тога предузети, како 
би се остварило оно што се намерава доношењем овог закона, као и да јасно дефинише 
систем надзора, али и место Канцеларије за брзи одговор у њему имајући у виду члан 

255. став 3. Нацрта закона. 
Члан 260. став 1. Нацрта закона предвиђа да Канцеларија за брзи одговор у 

свом саставу има Комисију за медијацију у поступцима везаним за изградњу објаката. 

Напомињемо да је потребно навести које мере је потребно предузети како би ова 
комисија почела са радом, али и да прецизније наведе њену надлежност. 

Затим, скрећемо пажњу предлагачу прописа и да узме у обзир и наведе 
организационо-техниче мере, које ће бити потребно да предузму јединице локалне 

самоуправе у складу са чланом 70. Нацрта закона, како би се успоставио локални 
информациони систем просторних и урбанистичких планова у року од две године од 
дана ступања на снагу овог закона, као и мере које је потребно предузети како би 

једица локалне самоуправе у року року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог 
закона омогућила доступност података на интернет страни у складу са чланом 183. 
Нацрта закона. 

Овом приликом позивамо предлагача прописа да поред мера које је потребно 

предузети на локалном нивоу како би се успоставио локални информациони систем 

просторних и урбанистичких планова, наведе и образложи мере које ће бити предузете 

као последица проширења надлежности Републичке агенције за просторно планирање, 

а које се тичу развоја целокупног информационог система о просторном развоју 
Републике Србије, као и координације ових система. 

Поред тога, Канцеларија поставља питање предлагачу прописа да ли је 
разматрао могућност да Кординатор пројекта (члан 180 Нацрта закона), Канцеларија 
за брзе одговоре (чл.235-260. Нацрта закона), или неки други орган у складу са овим 

законом, постане ,Једношалтерски систем" за издавање грађевинских дозвола, имајући 
у виду да привреда годинама указује на потребу формирања таквог шалтера због 

проблема у процедури издавања грађевинских дозвола, пре свега на територији 
јединица локалне самоуправе. Наиме, без обзира на то колико се законом 

поједностављују одређене процедуре, Канцеларија је мишљења да је, на начин 
предвиђен Нацртом закона, тешко променити праксу спорог издавања грађевинских 
дозвола на локалном нивоу и праксу јавних предузећа у процедурама које спроводе, те 

да би успостављање овог једношалтерског система довело до знатних уштеда 

привреди, грађанима и буџету Уколико је интенција предлагача прописа била да 
Кординатор пројекта представља концепт једношалтерског система, онда је то требало 
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далеко детаљније уредити самим текстом Нацрта закона, односно утврдити детаљније 
његове обавезе и овлашћења које ће се односити на прибављање целокупне 
документацције везано за издавање управних аката у целокупном поступку градње 

објекта. Такође, ово законско решење, које потенцијално представља значајно 

унапређење процедуре, требало је детаљно анализирати са свих MoгylillX аспеката 

и упоредити са садашњом процедуром. 

Имајуliи у виду све наведено, Канцеларија констатује да Нацрт закона о 

планирању, пројектовању и rрађењу, који је Каицеларнји за регулаторну 
реформу 11 анализу ефеката прописа поднело на мишљење МИНlIстарство 

rрађеВlIнарства I1 урбанизма, НЕ САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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